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232020 മാര്്ച്്്

തിങുുൾ
1195 മീനം 10

59,295 ലേ ര്് നി രീ ക്് ണ ത്്ി ൽ്് 
ബ്െവ്തയൈവലഖൈൻ
തിര്വനന്്പ്രം:ഇന്്ചലഷകരള
ത്്ിൽ്്15ഷരർ്്ക്്്ചോവിഡ്19
ചോഷോണനവെസ്ബാധസ്്ിരീ
കരിച്്്.കാസർഷോഡ്ജില്്യിൽഅ
ഞ്്്,കണ്്്രിൽനാല,്ഷോഴിഷക്്ട,്
മലപ്്്െം,എെണാക്ളംജില്്കളിൽ
രണ്്്വീതം.എല്്ാവരം്വിഷദരത്്്
നിന്്്വന്്വരാണ.്ഇഷോചടെികി
ത്്യിൽകഴിയ്ന്്വര്ചടഎണ്്ം
64ആയി.സംസ്്ാനത്്്ആദയ്മായി
ഷോഗംബാധിച്്മ്ന്്്ഷരർസ്ഖം
പര്ാരിച്്ിര്ന്്്.
ഇതാദയ്മായാണ്സംസ്്ാനത്്്ഒ

റ്്ദിവസംഇപത്ഷയചെഷപ്്ർക്്്ഷോഗ
ബാധസ്്ിരീകരിക്്്ന്്ത.്ചവള്്ി,
രനിദിവസങ്്ളിൽ12ഷരർക്്്വീ
തമാണ്ചോവിഡ്19സ്്ിരീകരിച്്ി
ര്ന്്ത.്മഹാരാഷ്പട്യാണ്ഷോഗബാ
ധിതര്ചടഎണ്്ത്്ിൽഒന്്ാമത-്
74.ഷകരളംരണ്്ാമത.്കാസർഷോഡി
ന്പ്െചമ,ഷോഴിഷക്്ട്ജില്്യിലം്
ഇന്്്മ്തൽ144ാംവക്പ്്്പര്കാരം
നിഷോധനാജ്്പര്ഖയ്ാരിച്്്.
വിവിധജില്്കളിലായി59,295ഷര

ർ്്നിരീക്്ണത്്ിലാചണന്്്ആഷോ
ഗയ്മപന്്്ിചക.ചക.നരലജഅെിയി
ച്്്.58,981ഷരർ്്വീട്കളിലം്314ഷര

ർ്്ആശ്രപത്ികളിലം്.9,776ഷരചര
ഇന്്്നിരീക്്ണത്്ിൽ്്നിന്്്ംഒഴി
വാക്്ി.4,035വയ്ക്്ികള്ചടസാംരി
ള്കൾരരിഷോധനയക്്്്അയച്്്.
ഇതിൽ്്2,744സാംരിള്കള്ചടഫലം
ചനഗറ്്ീവ.്
സംസ്്ാനത്്്ഷോവിഡ്19ച്്്

സമ്ഹവയ്ാരനംനടന്്ിട്്ിചല്്ന്്്മ
പന്്്ിരെഞ്്്.കാസർഷോഡ്ജില്്യി
ലാണ്ക്ട്തൽ്്പര്ധ്്ഷവണ്്ത.്ആ
ശ്രപത്ികളിൽ്്സൗകരയ്ങ്്ൾ്്വർധി
പ്്ിക്്ാന്ള്്പര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്നട
ത്്്കയാചണന്്്ംഅവർവയ്ക്്മാ
ക്്ി.

കര്ീ റാം കവ ങ്്ി ട്് രാ മ കന തി രി കച് ്ട ്ത്്്,
ആ ലോ ഗയ് വ ക ്പ്്ി ൽ ലോ യി ന്്്് കസ കക് ട്് റി 
തിര്വനന്്പ്രം:മാധയ്മപര്
വർത്്കൻചക.എം.ബഷീർ
കാെരകടത്്ിൽമരിക്്ാനിട
യായഷകസിചലഒന്്ാംപര്തി
ഷോ.പര്ീൊംചവങ്്ിട്്രാമചന
സിവിൽസർവീസിൽതിരിചച്്
ട്ത്്്.സംസ്്ാനആഷോഗയ്
വക്പ്്ിൽചോവിഡ്19ചോ
ഷോണനവെസ്നിയപന്്്ണ
ത്്ിന്ള്്സച്രഷയ്ൽചസൽ
ച്മതലയ്ള്്ഷോയി്്്്ചസ
പക്ട്്െിയായിനിയമിക്്ാനാ
ണ്തീര്മാനം.ഏഴ്മാസമാ
യിസസച്രൻഷനിൽകഴിയ്
ന്്പര്ീൊമിചനതിരിചച്്ട്ക്്
ണചമന്്െീഫ്ചസപക്ട്്െിയ്
ചടെിഷപ്്ർട്്ിച്്്അടിസ്്ാന
ത്്ിലാണിത.്
മദയ്രിച്്്വാഹനഷോടിച്്

തായിചതളിവിചല്്ന്്െീഫ്

ചസപക്ട്്െിയ്ചടെിഷപ്്ർട്്ിച്്്
അടിസ്്ാനത്്ിൽസസച്ര
ൻഷൻകാലാവധിയായആറ്
മാസംകഴിയം്മ്മ്്്പര്ീൊമി
ചനതിരിചച്്ട്ക്്ാൻപര്മിച്്ി
ര്ന്്്.അതിന്മ്മ്്്,പര്ീൊമി

ചനതിരായക്റ്്രപത്ംസമർ
പ്്ിക്്ാതിരിക്്ാനം്അധിക്
തർപര്ധ്്ിച്്്.
എന്്ാൽ,അതിന്മ്ഖയ്മ

പന്്്ിവഴങ്്ാചതസസച്രൻഷ
ൻകാലാവധിമ്ന്്്മാസ
ഷത്്യക്്്്ക്ടിനീട്്്കയായി
ര്ന്്്.അതിച്്്കാലാവധി
ചമയ്മ്ന്്ിനാണ്കഴിയ്ന്്
ത.്വീണ്്്ംസസച്രൻഷൻ
നീട്്്ന്്തിൽനിയമപര്ശന്മ്
ചണ്്ന്്ാണ്സർക്്ാരിച്്്
വാദം.
താനല്്,കാെിൽഒപ്്മ്ണ്്ാ

യിര്ന്്സ്ഹ്ത്്്വാഫഫി
ഷോസാണ്കാഷോടിച്്ചതന്്ാ
ണ്പര്ീരാമിച്്്ചോഴി.ഇതി
ച്്്അടിസ്്ാനത്്ിൽഅഷദ്്
ഹചത്്ക്റ്്വിമ്ക്്നാക്്ി
െീഫ്ചസപക്ട്്െിസർക്്ാരിന്

െിഷപ്്ർട്്്നൽകി.ഈ സാഹ
െരയ്ത്്ിൽപര്ീരാംഅഡമ്ിനി
സഷ്പ്ടറ്്ീവ്പട്ിബയ്്ണലിൽഷൊ
യാൽസർക്്ാരിന്തിരിച്്ടി
യാവ്ചമന്്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയാ
ണ്നിയമനം.പര്ീരാമിചനതി
രിചച്്ട്ക്്ാനാണ്നിയഷോര
ഷദരംലഭിച്്ചതന്്്ംഅതല്്ാ
ചതമറ്്്വഴികളിചല്്ന്്്ംമ്
ഖയ്മപന്്്ിയ്ചടഓഫിസ്ഷകരള
രപത്പര്വർത്്കയ്ണിയചന
അെിയിച്്ിര്ന്്്.
കഴിഞ്്ഓഗസ്്്്്മ്ന്്ിന്

പ്ലർചച്്ബഷീർഅരകട
ത്്ിൽമരിച്്സംഭവത്്ിൽ
പര്ീൊമിചനതിഷരക്റ്്രപത്ം
സമർപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ജീവരരയ്ന്്
ഷോ10വർഷഷോലഭിക്്ാവ്
ന്്ക്റ്്മാണ്ച്മത്്ിയിട്്്
ള്്ത.്

രാ ജയ്ം വീ ട്്ി േി ര ്ന്്്,
വവ കി ട്്് 
വക യ ടി ച്്് 
നയ്്ഡൽഹി:ചോഷോണ
നവെസ്വയ്ാരനംതടയാ
ൻ്്സാമ്ഹയ്അകലംരാ
ലിക്്ണചമന്്സഷന്്രം
പര്െരിപ്്ിക്്ാൻപര്ധാനമ
പന്്്ിനഷരപന്്്ഷോദിആ
ഹവ്ാനംചെയത്ജനതാക
ർ്്ഫയ്്രാജയ്ത്്്ബന്്ായി
മാെി.മ്ഴ്വൻജനങ്്ളം്
സവ്ഷമധയാആഹവ്ാനംരാ
ലിച്്ഷപ്്ൾചതര്വ്കചള
ല്്ാംവിജനമായി.ചപ്ടയന്്
കളം്ചമചപ്ൊകള്മടക്്ം
വാഹനങ്്ചൊന്്്ംഓടി
യില്്.മഹാനഗരങ്്ളം്പഗ്ാ
മങ്്ളം്ഒഷരഷൊചലവീട്്ി
ലിര്ന്്്.
ചോവിഡ്ചോഷോണ

നവെസിചനതിഷരചൊര്
ത്ന്്ആഷോഗയ്പര്വർത്്
കർക്്്ംമറ്്്ഷമഖലകളില്
ള്്വർക്്്ംഅന്ഷോദന
വം്ആദരവം്അർപ്്ിക്്ാ
ൻനവകിട്്്അഞ്്ിന്എ
ല്്ാവരം്അവരവര്ചടവീട്
കള്ചടമ്ന്്ിൽനിന്്്നക
യടിക്്്കയം്മണിയടിക്്്
കയം്രാപത്ങ്്ൾമ്ട്്്ക
യം്ചെയ്്ണചമന്്പര്ധാന
മപന്്്ിയ്ചടഅഭയ്ർഥനചയ
യം്വലിയആഷവരഷത്്
ചടയാണ്ജനങ്്ൾവരഷവറ്്
ത.്
ഷകരളത്്ിലടക്്ംവീട്ക

ള്ചടമ്ന്്ിലം്ഫ്്ാറ്്്കള്
ചടബാൽക്്ണികളിലം്നി
ന്്്ആയിരക്്ണക്്ിന്ജ
നങ്്ൾഅഞ്്്മണിമ്തൽ
രത്്്മിന്ഷറ്്ളംനകയടി
ച്്്ംമണിമ്ഴക്്ിയം്രംഖ്
വിളിച്്്ംരാപത്ങ്്ളിലടിച്്്ം
അന്ഷോദനംഷനർന്്്.ക്
ട്്ികളം്മ്തിർന്്വ്രം്പര്ാ
യമായവരം്അടക്്മ്ള്്വ
ർരചങ്്ട്ത്്്.
രാഷ്പട്ീയ-സാമ്ഹയ്-

സാംസക്ാരികരംഗങ്്ളി
ചലപര്മ്ഖരം്വിവിധമ്
ഖയ്മപന്്്ിമാരം്ഷകപന്്്-സം
സ്്ാനമപന്്്ിമാരം്ജനപര്
തിനിധികളം്അടക്്മ്
ള്്വർഇതിൽരങ്്്ഷെർ
ന്്്.
ഷകരളത്്ിലം്ജനതാ

കർഫയ്്പ്ർണമായിര്
ന്്്.മ്ഖയ്മപന്്്ി,മപന്്്ിമാ
ർ,പര്തിരക്്ഷനതാവ്ഉ
ൾചപ്്ചടയ്ള്്വർവീട്ക
ളിലിര്ന്്്അത്വിജയിപ്്ി
ക്്ാൻഷനത്തവ്ംനൽകി.
ചകഎസ്ആർടിസി,സവ്
കാരയ്ബസ്കൾ,ഓചട്-്
ടാകസ്ിഓടിയില്്.ചോച്്ി
ചമചപ്ൊസർവീസ്നടത്്ി
യില്്.
എല്്ാവരം്വീട്കളിൽ്്ക

ഴിയ്ന്്തിനാൽ്്ക്ടം്ബാം
ഗങ്്ൾ്്രരിസരശ്െീകര
ണംനടത്്ണചമന്്മ്ഖയ്മ
പന്്്ിരിണൊയിവിജയച്്്
അഭയ്ർഥനയക്്്്ംവലിയ
പര്തികരണമാണ്ണ്്ായത.്
ബസ്സ്്്്ാന്്്്കൾ,ബസ്
ഷറ്്്്പ്്്കൾഉൾചപ്്ചടആ
ള്കൾക്ട്ന്്സ്്ലങ്്ളി
ൽഅഗ്്ിരക്്ാഷസനഅ
ണ്വിമ്ക്്മാക്്ി.

ലോ ക്്്ഡൗ ണി ലേ ക്്്   
നയ്്ഡൽഹി:ചോഷോണനവ
െസിചനപര്തിഷോധിക്്ാൻരാ
ജയ്ംഷോക്്്ഡൗണിഷലക്്്നീ
ങ്്്ന്്്.വിവിധസംസ്്ാനങ്്
ൾമാർച്്്31വചരപ്ർണമായം്
ഭാഗികമായം്ഷോക്്്ഡൗൺ
പര്ഖയ്ാരിച്്്കഴിഞ്്്.ഇന്്ചല
മ്ന്്്ഷരർക്ടിമരിച്്ഷോചട
രാജയ്ത്്്ചോഷോണബാധിച്്്
മരണമടഞ്്വർഏഴായി.ഷോ
ഗബാധസ്്ിരീകരിച്്വര്ചടഎ
ണ്്ം341ആയിഉയർന്്്.രാജയ്
ത്്്മാർച്്്31വചരചപ്ടയ്ൻസർ
വീസ്മ്ഴ്വൻനിർത്്ിവച്്്.
അന്്ർസംസ്്ാനബസ്സർ
വീസ്കളം്നിർത്്ിവച്്ിട്്്ണ്്്.
ബിഹാെിലം്ഗ്ജൊത്്ിലം്

മം്നബയില്മാണ്ഇന്്ചല
ചോഷോണമരണങ്്ൾെിഷപ്്
ർട്്്ചെയത്ത.്അട്ത്്ിചടഖ
ത്്ർസന്്ർരിച്്മ്പ്്ചത്്ട്്്കാ
രൻരാറ്്്നയിൽമരിച്്്.ഇയാൾ
ക്്്വ്ക്്ഷോഗത്്ിന്െികിത്്
യ്ണ്്ായിര്ന്്്.ഗ്ജൊത്്ിചല
സ്െറ്്ിൽഅറ്രഷത്്ഴ്കാര
നാണ്ചോഷോണവന്്്മരിച്്
ത;്മം്നബയിൽഅറ്രത്്ി
മ്ന്്്കാരനം്.
സംസ്്ാനംപ്ർണമായം്

അടച്്ിട്ചമന്്്രാജസ്്ാൻ,ര
ഞ്്ാബ,്മഹാരാപട്്്,ബിഹാർ,
ഡൽഹി,ചതലങ്്ാനസംസ്്ാന

ങ്്ൾപര്ഖയ്ാരിച്്ിട്്്ണ്്്.ഒഡീഷ,
നാഗാലാൻഡ്ഹരിയാന,യ്
രി,ഉത്്രാഖണ്്്,രശ്്ിമബം
ഗാൾത്ടങ്്ിയസംസ്്ാനങ്്
ൾഭാഗികമായിഷോക്്്ഡൗൺ
പര്ഖയ്ാരിച്്്.ഡൽഹിയിലടക്്ം
രലയിടത്്്ംപ്ർണമാഷോഭാ
ഗികമാഷോനിഷോധനാജ്്
യം്പര്ഖയ്ാരിച്്്.മഹാരാപട്്്യി
ൽനഗരപര്ഷദരങ്്ളിലാണ്നി
ഷോധനാജ്്.
ഷകരളത്്ിചല10ജില്്കൾ

അടക്്ംചോഷോണബാധിത
മായ80ജില്്കൾപ്ർണമായി
അടച്്ിടണചമന്്്ഷകപന്്്സർ
ക്്ാർവിഡിഷോഷോൺഫെൻ
സില്ചടവിളിച്്്ഷെർത്്ഉന്്
തതലഷോഗംനിർഷദരിച്്്.സം
സ്്ാനെീഫ്ചസപക്ട്്െിമാരം്
കയ്ാബിനറ്്്ചസപക്ട്്െിയം്പര്
ധാനമപന്്്ിയ്ചടപര്ിൻസിപ്്ൽ
ചസപക്ട്്െിയം്രചങ്്ട്ത്്താ
യിര്ന്്്ഈഷോഗം.ഈ80
ജില്്കളിലം്അവരയ്സർവീസ്
കൾമാപത്ംമതിചയന്്ാണ്നി
ർഷദരം.വയനാട,്ചോല്്ം,ഷോ
ഴിഷക്്ട,് രാലക്്ാട്ജില്്കളാ
ണ്ഷകരളത്്ിൽനിന്്്ഈലി
സ്്്്ിൽഇല്്ാത്്ത.്ഇക്്ാരയ്ത്്ി
ൽസംസ്്ാനങ്്ൾക്്്യ്ക്്
മായതീര്മാനചമട്ക്്ാചമന്്്ം
നിർഷദരമ്ണ്്്.

15 പേ ര്്ക്്് ക ്ടി 
കൊ പോ ണ ബാ ധ

നി രീ ക്് ണ ത്്ി ല ്ള്് വ ര്്
പ ്റ ത്്ി റ ങ്്ി യാ ൽ്് 
കക്ി മി ന ൽ ലക സ ്
തിര്വനന്്പ്രം:ഷോവിഡ്
19ഷോഗബാധയ്ചടരശ്്ാത്്
ലത്്ിൽ്്നിരീക്്ണത്്ിൽക
ഴിയചവപ്െത്്ിങ്്ിയതിന്ര
ത്്നംതിട്്,ചോല്്ംജില്്കളി
ലായി15ഷരർചക്്തിഷരചൊ
ലീസ്ഷകചസട്ത്്്.രത്്നം
തിട്്യിൽനിരീക്്ണത്്ിൽക
ഴിഞ്്ിര്ന്്ഒര്ക്ടം്ബംവീ
ട്പ്ട്്ിസ്്ലംവിട്്്.യ്എസി
ൽനിചന്്ത്്ിയവരാണിവർ.
രത്്നംതിട്്ജില്്യിചലചമഴ്
ഷവലിയിൽനിരീക്്ണത്്ിൽ
നിന്്്മ്ങ്്ിയരണ്്്ഷരചരക
ചണ്്ത്്ാൻപര്മംആരംഭിച്്ിട്്്
ണ്്്.
ആശ്രപത്ിയിഷോവീട്കളി

ഷോനിരീക്്ണങ്്ളിൽ്്ത്ട
രാൻ്്നിർ്്ഷദരിക്്ചപ്്ട്്വർ്്സ
ഹകരിക്്ാതിരിക്്്കഷോപ്
െത്്ിെങ്്ിനടക്്്കഷോചെ
യത്ാൽഅവർ്്ചക്്തിഷരപക്ി
മിനൽ്്ഷകസ്രജിസ്്്്ർ്്ചെയ്്ാ
നാണ്തീര്മാനം.ഷകരള
ചൊലീസ്ആകറ്്്ിച്്്യം്ബ
ന്്ചപ്്ട്്മറ്്്വക്പ്്്കള്ചട
യം്അടിസ്്ാനത്്ിലാകം്ന
ടരടിഎട്ക്്്ക.സംസ്്ാന
ചൊലീസ്ഷമധാവിഷോകന്ാഥ്
ചബഹെ്ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽമാർ്്ഗ
നിർ്്ഷദരങ്്ൾ്്പ്െചപ്്ട്വിച്്്.

ഹ്ദയസംബന്്മായഅ
സ്ഖമ്ളളവർ്്,രക്്ാർ്്ബ്ദം
ബാധിച്്വർ്്എന്്ിവർ്്നിരീ
ക്്ണത്്ില്ചണ്്ങ്്ിൽ്്ആവ
രയ്മ്ളളരക്്ംഅവചരജില്്ാ
തലങ്്ളില്ളളഐചൊഷല
ഷൻ്്ഷകപന്്്ങ്്ളിഷലക്്്മാറ്്്ം.
ആര്ചടയം്സഹായമില്്ാചത
വീട്്ിൽ്്തനിചയനിരീക്്ണ
ത്്ിൽ്്കഴിയ്ന്്വചരയം്ക്
ട്തൽ്്അംഗങ്്ള്ളളവീട്ക
ളിൽ്്കഴിയ്ന്്വചരയം്ആ
വരയ്ചമങ്്ിൽ്്ഐചൊഷലഷ
ൻ്്ഷകപന്്്ങ്്ളിഷലക്്്മാറ്്്ം.
ഇങ്്ചനമാൊൻ്്സവ്യംതാ
തര്രയ്ംകാണിക്്്ന്്വ
ർ്്ക്്്ംഈസൗകരയ്ംലഭയ്മാ
ണ.്
അവരയ്വസത്്ക്്ൾ്്വാങ്്ി

ക്്്ട്്ാൻജനങ്്ൾ്്തിട്ക്്ം
കാണിക്്്ന്്ത്രരമാവധിനി
ര്ത്്ാഹചപ്്ട്ത്്്ം.കടകളി
ൽ്്ഇത്്രംതിരക്്്ണ്്ായാൽ്്
ഉടമസ്്ർ്്ഉടൻ്്ചൊലീസിൽ്്
വിവരമെിയിക്്ണം.രാർ്്ക്്്
കൾ്്,ബീച്്്കൾ്്,മാള്കൾ്്,ത
ട്്്കടകൾ്്,ഷോട്്ല്കൾഎന്്ി
വിടങ്്ളിൽ്്ആൾ്്ക്്ാർ്്ഒത്്്
ക്ട്ന്്ത്ഒഴിവാക്്ാൻചൊ
ലീസ്രഷപ്ൊളിങ്രക്്മാക്്ി
യിട്്്ണ്്്.

=ഏഴ്ജില്്ൈൾപ്ർണമായി
അെച്്ിട്ന്്്എന്്വാർത്്ശരി
യല്്.
=ടൊവോണസ്്ിരീൈരിച്്ജില്്
ൈളിൽശക്്മായനിയബ്ത്്ണം
ത്െര്ം.
=പ്ത്തായിഒര്നിയബ്ത്്ണ
വ്ംഏർട്പ്ട്ത്്ാൻതീര്മാനി
ച്്ിട്്ില്്.
=നിയബ്ത്്ണംഏർട്പ്ട്ത്്ിയാ
ല്ംഅവശ്യസർവീസ്ൈടളല്്ാം
ത്െര്ം.
=ടൊവിഡ്രാധിതജില്്ൈൾ
അെച്്ിെണടമന്്നിർവദശംഇ
ന്്്ൈർച്്ടൈയ്്്ം.
=ൈാസർ്്വോഡ്ജില്്യിൽ്്ബ്െ
വ്തയൈസാഹൈര്യം,ക്ട്തൽ്്നി
യബ്ത്്ണങ്്ൾ്്.
=ൈെൈൾത്റക്്്ം,ഭക്്്യലഭ്യത
ഉറപ്്ാക്്ാൻനെെെിൈടളട്ത്്്.
=സ്പ്്ർമാർക്്റ്്്ൈളിൽഅ
ഞ്്്വെരിൽക്ട്തൽഒവരസമ
യംൊെില്്.
=ആൾക്്്ട്്നിയബ്ത്്ണംൈർശ
നമായിൊലിക്്ണം.
=ടൊച്്ിടമട്ബൊടറയ്ൽസർവീ
സ്31വടരഉണ്്ാവില്്.
=അത്്ർസംസ്്ാനരസ്സർ
വീസ്ൈള്ംഇല്്.

ഇ ന്്്യയിൽ ലോ ഗി ക ൾ -341, മ ര ണം -07        രാ ജയ് ത്്് മ ്ന്്് മ ര ണം ക ്ടി        

മുങുുിയ15പേർകകുുതിപേപേകെടുതുുു

ലോ ക മാ കക 
മ ര ണം 13,589 
ഇവതവടരവോഗം
രാധിച്്വർ 3,19,151
അതീവഗ്ര്തരം 10,154
വോഗംമാറിയവർ 96,006

ഇറ്്ലി
4,825

കൈന
3,261

സ്ടെയിൻ
1,753

ബ്രാൻസ്
562

അടമരിക്്
349

ബ്രിട്്ൻ
244

വിശുഅനുുരിചുുു
ചെനന്:് നടൻ, എഴ്ത്്്
കാരൻ,സംവിധായകൻ,നാ
ടകപര്വർത്്കൻ,ടിവിഷോ
അവതാരകൻത്ടങ്്ിയനി
ലകളിൽപര്ഷധ്്യനായമീനാ
ക്്ീസ്ന്്രംരാമസവ്ാമിവിരവ്
നാഥൻ(വിശ-്75)അന്്രി
ച്്്.വ്ക്്സംബന്്മായഅ
സ്ഖങ്്ചള ത്ടർന്്് ക്ചെ
നാളായിെികിത്്യിലായിര്
ന്്്.ചെനന്്യിചലസവ്വസ
തിയിലായിര്ന്്്അന്്്യം.
നവ.ജി.രാർഥസാരഥിയ്

ചട നാടക പര്്പ്്ില്ചടയാണ്
കലാജീവിതത്്ിന്ത്ടക്്ം.
നിരവധിനാടകങ്്ൾക്്്തിര
ക്്ഥയം് സംഭാഷണങ്്ളം്
എഴ്തി.ചക.ബാലെന്്െിച്്്
ക്ചടഅസിസ്്്്്്്്ഡയെകറ്്്
ൊയിപര്വർത്്ിച്്ഷരഷംഎ
സി.രി. മ്ത്്്രാമൻ സംവി
ധാനംചെയത്ക്ടം്ബംഒര്

കദംബം എന്് െിപത്ത്്ിലാ
ണ്ആദയ്മായിനായകനായി
എത്്്ന്്ത.് ആ െിപത്ത്്ി
ച്്് തിരക്്ഥയം് അഷദ്്ഹ
ത്്ിഷ്്്തായിര്ന്്്.
രജനീകാന്്് നായകനായ

തില്്്-മ്ല്്് എന്് െിപത്ത്്ി
ന്ഷവണ്്ിയാണ്ആദയ്മായി
തിരക്്ഥചയഴ്ത്ന്്ത.് എ
ന്്ാൽ1980കാലഘട്്ത്്ിലിെ
ങ്്ിയസംസാരംഅത്മിൻ

സാരം എന്് സിനിമയാണ്
ജീവിതത്്ിൽ വഴിത്്ിരിവാ
യത.്ജനപര്ിയസിനിമയക്്്്
ള്്ഷദരീയപ്രസക്ാരംഅ
തിന്ലഭിച്്്.മികച്്സഷന്്ര
ങ്്ൾനൽക്ന്്ക്ടം്ബെി
പത്ങ്്ള്ചട സംവിധായകൻ
എന്്നിലയിലാണ്വിശ്ഏ
ചെപര്ഷധ്്യനായത.്25െിപത്
ങ്്ൾസംവിധാനംചെയത്,്
അവയിചലല്്ാം അഭിനയിച്്്.
രജനീകാന്്് അടക്്മ്ള്്വ
ഷോചൊപ്്ം50ഓളംസിനിമക
ളിൽഅഭിനയിച്്്.
സിനിമാ-കലാജീവിതത്്ി

ചൊപ്്ം സവ്ന്്ം ഫൗഷണ്്ഷ
നില്ചട ഒഷട്്ചെ ജീവകാര്
ണയ് പര്വർത്്നങ്്ളം് നട
ത്്ി.2016ൽഅഷദ്്ഹംബിചജ
രിയിൽഷെർന്്്.ഭാരയ്:രഷര
തയായസ്ന്്രി(ഉമ).മക്്ൾ:
ലാവണയ്,സംഗീത,കൽപ്്ന.

ആദരവോടെകൈയെി..!കൊറോണയക്ക്്തിറരസവ്ജീൈൻരണയംൈച്്്റസൈനംകചയ്്്ന്്ആറോഗയ്പര്ൈർത്്െർ,ജനപര്തിനിധിെൾ,സർക്്ാര്
റയ്ോഗസ്്ർ,മാധയ്മപര്ൈർത്്െർ,കരാെീസ്ഉറയ്ോഗസ്്ർത്ടങ്്ിയൈർക്്്ആയരമർപ്്ിച്്്വെയടിക്്്ന്്ൈർ.റോഴിറക്്കട്്ഫ്്ാറ്്ിൽനിന്്്ള്്ൊഴച്.

-വിമിത്്്ഷാൽ

കൊറോണവൈറസ്പര്തിറോധത്്ിക്്്ഭാഗമായിരാജയ്കൊട്്ാകെഇന്്കെആചരിച്്ജനതാെർഫയ്്ൈിൽറോഴിറക്്ട്ൈെിയങ്്ാടിനിശ്്െമായറപ്്ൾ.
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നോംലാൻഡ്2 TCR/KKD2020 മാരച്്്23തിക്്ള

ചകാഫോണ മപ്തിഫോധത്്ിച്്് ഭാഗമായി മപ്ധാനമമത്്്ി ആഹവ്ാനം ചെയത് ജനതാ കർഫയ്വ്ിചന തട്ർന്്് വിജനമായ  തശ്ർ്  സവ്രാജ ് റൗണ്്് -കെ.കെനജീബ്

ചാലക്്്ടി: രാജ്േമ്ഴ്വന്് ജനത ക
ര്്ഫ്യ്ആചരിക്്്ര്പ്ള്്അതിന്വി
ര്ദ്്മായി പ്രവര്്ത്്ിച്് രരരപ്മ്് അ
ര്പ്ളടരയഴ്സ്ജില്്ാകലക്റ്്കറത്്ി
അടപ്്ിച്്്. പ്രധാന മപ്ത്്ിയ്കട ആ
ഹ്വാനമന്സരിച്്്ം മ്ഖ്േമപ്ത്്ിയ്കട
നിര്്ര്ദ്ശമന്സരിച്്്ം ജനര കര്്ഫ്യ്
വിന് ലക്്കണക്്ിന് ജനങ്്ള്് പ്
ര്്ണരിന്്്ണനല്്ക്ര്പ്ഴാണ്യാ
കോര്വിധസ്രക്്മാനദണ്്ങ്്ള്ം
രാലിക്്ാകതന്റ്കണക്്ിന്കോഴി
ലാളികകള കൊട്്് രോലി കചയ്്്പ്്ി
ക്്്കയായിര്ന്്് എന്്് കോഴിലാളി
കള്്കലക്റ്്രോട്രരാതിക്പ്ട്്്.രാവി
ലക്ത്ആദ്േഷിഫ്റ്്ില്്നാന്റിലധി
കംകോഴിലാളികള്്രോലികചയ്തിര്
ന്്്.രട്്ാമക്ത്ഷിഫ്റ്്ില്്കോഴിലാ
ളികള്്രോലിക്്്കയറിയസമയത്്ാ
ണ്കലക്റ്്ര്്കമ്്നിയികലത്്ികമ്്
നിമാരനജ്കമ്്്ിരോട്വിശദീകരണം
രതടി.
ര്ക്്മായവിമര്്ശനമാണ്കമ്്നിഅ

ധിക്തരോട്കള്കടര്്നടത്്ിയത്.പ്ര
ധാനമപ്ത്്ിയ്കടനിര്്ര്ദ്ശങ്്ള്്ക്്് ഒ
ര്വിലയ്ംകല്്പ്്ിക്്ാകതജനതക
ര്്ഫ്യ് ദിവസം കമ്്നി ത്റന്്് പ്രവ
ര്്ത്്ിച്്സംഭവത്്ില്ം.
നാന്റിലധികംജീവനക്്ാര്്ക്്്കൊ
രോണപ്രതിരോധത്്ിക്്്ഭാഗമായി
മാസ്ര്ക്, മറ്്്കോകോര് സ്രക്്
യ്ംനല്്കാകതരോലികചയ്്്വാന്്നി
ര്്ബന്്ിതരാക്്്ന്് അവസ്്യാണ്
കാണ്വാന്്കഴിഞ്്ത്.ഈരണ്്്കാ
ര്േത്്ില്ംരരഖാമ്ലംവിശദീകരണം
നല്്ക്വാന്്നിര്്ര്ദ്ശിച്്്.ഇന്്്രാവി
കല തക്ന്വിശദീകരണം നല്്ക്വാ
ന്ംഡിഎംഒയ്കടരനത്ത്വത്്ില്്ക
മ്്നിസദ്്ര്്ശിക്്്വാന്ംഇവികടഇ
ല്്ാത്്സ്രക്്കയക്റിച്്്ം,പ്രതിരോ
ധമാര്്ഗ്്ങ്്കളക്റിച്്്ംനിര്്ര്ദ്ശംന
ല്്ക്വാന്ംഡിഎംഒയ്കടറിര്പ്ര്്ട്്ി
ക്്്ക്ടിഅടിസ്്ാനത്്ില്്ത്ടര്്ന
ടരടികള്്സ്വീകരിക്്്കമന്്്ംജില്്ാക
ലക്റ്്ര്്എഷാനവാസ്രറഞ്്്.

ജനത കർഫയ്വ്ിച്്് ഭാഗമായി വിജനമായ മാള ടൗൺ

കേരാഗപ്്്അകപ്്ളടകെഴ്സ്ജില്്ാകലകറ്്്യെത്്ിഅടപ്്ിച്്്

തശ്ർ് ജില്് കലകറ്്്ർ ഫപരാമപ്്് അഫപ്ള് കപ്്നി അടപ്്ിക്്ാചനത്്ിയഫപ്ൾ്.

കോഴിബലിയെഎതിർക്്്യെന്്്കോൺഗര്സ്
കൊട്ങ്്ല്്്ര: കൊട്ങ്്ല്്്ര
പ്ശീക്ര്ംബ ഭഗവതി ര്ക്പ്ത
ത്്ിലരൊഴിബലികൊണ്്്വ
രാന്ള്് നീക്്ം എന്്് വില
കൊട്ത്്്ം എതിരക്്്കമ
ന്്്ം രൊൺപ്ഗസ് വ്േക്്മാ
ക്്ി.1954ലരനമ്്ിള്്ിരോവി
ദ്്രമരോനതിര്കൊച്്ിമ്ഖ്േ
മപ്ത്്ിയായിര്ന്്ര്പ്ഴാണ്
ഈദ്രാചാരംനിരത്്ലാക്്ി
യത.്രീന്്ീട്78ല്ം80കാലഘ

ട്്ത്്ില്ം തിരിച്്് കൊണ്്്വ
രാന്ള്് നീക്്ം ഉട്്ാകയക്്ി
ല്ംനിയമംമ്ലംത്ടരാനക
ഴിഞ്്ിര്ന്്ില്്.ഇര്പ്ളബലി
കൊണ്്്വരാന്ള്്നീക്്ംചി
ലസംഘടനകള്കട ദ്ര്ര്ദ്ശ
രരമാകണന്്് രൊൺപ്ഗസ്
സംശയിക്്്ന്്് 'രണ്്്വച്്ി
യില്ംകാല്വയ്ക്്്ന്്ചില
ര്കടരിന്്്ണഉക്ട്ന്്്രൊ
ൺപ്ഗസ്ആരോരിക്്്ന്്്.ഇ

ത്്രംകാലഹരണകപ്്ട്്ആചാ
രങ്്കളത്രത്്ാനഎത്്ിന്ം
രൊൺപ്ഗസ്തയ്്ാറാവ്കമന്്്
രനതാക്്ളായര്ല്ക്്്പ്രസി
ഡന്റ്ക്പൊഫ:സി.ജികചത്്ാ
മാരാക്്നപവസ് പ്രസിഡ
ന്റ്മാരായ കക.രി.സ്നില
ക്മാര,ഇ.എസ്സാബ്,മണ്്
ലംപര്സിഡ്്്്ഡിലഷനകൊ
ക്ട്ക്്ാട്്്എന്്ിവരപ്രസ്താവ
നയിലഅറിയിച്്്.

ഇരിങ്്ാലക്്്ട:പ്രധാനമപ്ത്്ിആഹ്വാനംകച
യ്തജനതകരഫ്യ്ജനങ്്ളസ്വരമധയാസ്വീക
രിച്്.്ഇരിങ്്ാലക്്്ടയില്ംരരിസരപര്രദശങ്്
ളില്ംബദ്്ിക്്്പ്രതീതിജനിപ്്ിച്്്.വളകരഅ
ത്ോവശ്േമായിരൊരകട്്സ്വകാര്േവാഹനങ്്
ളഒഴികകമറ്്്വാഹനങ്്ളഒന്്്ംഓടിയില്്.ക
ടകര്പ്ളങ്്ള്ംഅടഞ്്്കിടന്്്.പ്രധാനകത
ര്വ്കളികലല്്ാംജനങ്്ളഅങ്്ിങ്്ായിമാപ്ത
രമഉട്്ായിര്ന്്്ള്്്.
വാഹനഗതാഗതംനിലച്്ത്മ്ലംക്പടയിന്

കളില്ംമറ്്്ംഎത്്ിയവരബ്ദ്്ിമ്ട്്ിലായി.ത്
ശ്രകറയിലരവര്സ്്്ഷനിലരാവികലവന്്ിറ
ങ്്ിയകരരിഞ്്നംസ്വരദശികളായരണ്്്രരര
വാഹനംലഭിക്്ാകത22കിരോമീറ്്രദ്രംകാ
ലനടയായിഇരിങ്്ാലക്്്ടയികലത്്്കയ്ട്്ാ
യി.ജനറലആശ്രപ്തിയിലരരര്കളനലകി

യരശഷമാണ്ഇവരവീട്കളിരലക്്്മടങ്്ിയത്.
ജനതകരഫ്യ്വിക്്് മ്ര്ന്ടിയായി ശനിയാ
ഴ്ച്്രാപ്തിവകരകടകളില്ംസ്പ്്രമക്്റ്്്കളി
ല്ംവലിയതിരക്്ായിര്ന്്്.രൊഴിവില്രന
കടകളില്ംബിവരറജസ്ഔട്്്കലറ്്ില്ംസാമാ
ന്േംനല്്കച്്വടവ്ംനടന്്്.
ചാലക്്്ടി:ജനതകര്്ഫ്യ്വിക്്്ഭാഗമായിചാ
ലക്്്ടിയ്ംരരിസരപ്രരദശങ്്ള്ംനിശ്്ലം.ക
ടകരപ്്ളങ്്ള്്ഒന്്്ംതകന്്ത്റന്്്പര്വര്്ത്്ി
ച്്ില്്.രദശീയരാതരൊല്ംനിശ്്ലമായിര്ന്്്.
രദശീയരാതയില്കടആംബ്ലന്്സ്സര്്വ്്ീസ്
കള്്ആയിര്ന്്്ക്ട്തല്്രൊയിര്ന്്ത്.മറ്്്
സര്്വ്്ീസ്കള്്എല്്ാംനിറ്ത്്ികവച്്്ജനംവീ
ട്്്കളില്്തക്ന്കഴിയ്കയായിര്ന്്്.കൊരോ
ണഎന്്രോഗത്്ികനഎതികരജനംഒറ്്ക്ക്
ട്്ായി പ്രതിരോധിക്്്വാന്്തയ്്ാറായത്്ിക്്്

വലിയവിജയമാണ്ജനതകര്്ഫ്യ്വില്കടകാ
ണ്വാന്്സാധിച്്ത്.ചാലക്്്ടിയ്കടതിരര്ക്
റിയഎല്്ാഭാഗങ്്ള്ംനിശ്്ലമായിര്ന്്്.മറ്്്
വാഹനങ്്ള്ംനിരത്്ിലിറങ്്ിയില്്.

സത്ംഭിച്്്തീരപദശം
കൊട്ങ്്ല്്്ര:ജനതാകരഫ്യ്വിലസ്തംഭിച്്്
തീരരദശം.പ്രധാനമപ്ത്്ിആഹ്വാനംകചയ്തജ
നതാകരഫ്യ്ഇര്കയ്്്ംനീട്്ിയാണ്തീരരദശം
സ്വീകരിച്്ത്.നഗരവ്ം,നാട്ംഒര്രൊകലവിജ
നമായിര്ന്്്.ഇര്ചപ്കവാഹനങ്്രൊ ജനങ്്
രൊപ്റത്്ിറങ്്ിയില്്.കൊരോണപവറസി
ക്്് രട്്് ഘട്്ങ്്ളില്ം ഓരോര്ത്്ര വീതം
ഐസരലഷനവാരഡിലപ്രരവശിപ്്ിച്്ത്ംതീ
രരദശത്്്നിന്്ായിര്ന്്്.

പചനയില നിക്ന്ത്്ിയ കമഡിക്്ല വി
ദേ്ാരത്്ിനിയില്കടയാണ്മാരകമായപവറസ്
തീരരദശത്്്ആദ്േകമത്്ിയത്.രട്്ാംഘട്്ത്്ി
ലഗളഫിലനിന്്്വന്്യ്വാവ്മ്രഖകനയ്ം.
കമഡിക്്ലവിദ്ോരത്്ിനിരോഗത്്ിലനിന്്്
മ്ക്്ിരനടിയതിന്രശഷമാണ്യ്വാവിന്രോ
ഗബാധയാക്ന്്ത.് യ്വാവ്ംകൊരോണപവ
റസിലനിന്്്മ്ക്്ിരനടിയിരിക്്്കയാണ്.ഇ
ത്്്േയിലആദ്േമായികൊരോണസ്്ിരീകരിച്്
തിക്്്ദ്ഷ്േഫലംമനസില്ള്്ത്കൊട്്്ജനം
കരഫയ്്വിരോട്രരിപ്രണരിന്്്ണയാണ്ന
ലകിയത്.രാപ്ട്്ീയരാരട്്ികളനടത്്്ന്്ഹര
ത്്ാല്കളരൊല്ംഇങ്്കനവിജയിക്്ാറില്്.
ആര്ംപ്റത്്ിറക്്ാകതഭവനങ്്ള്ംരറമ്്്ം
വ്ത്്ിയാക്്്ന്് തിരക്്ിലായിര്ന്്്എല്്ാവ
ര്ം.

ജനതാകർഫയ്്സവ്യംഏററ്്ട്ത്്്നാട് വലിയനോമ്്ിലലഞായറാഴച്വീട്്ിലിര്ന്്്ക്ര്്ബാനയില്്
പലക്്ട്ത്്്വിശവ്ാസികള്്

ത്ശ്ര്്:പ്പകസ്തവര്കടവലിയരോമ്്ിക്്്രാതിഭാഗംരി
ന്്ിട്ന്്ഞായറാഴ്ചവിശ്വസികള്്ക്്്ക്ര്്ബാനയില്്രനരിട്്്
രക്ക്ട്ക്്ാന്്കഴിഞ്്ില്്ക്്ില്ംഎല്്ാവര്ംതങ്്ള്കടവീട്്ി
കലടി.വിക്്്മ്ന്്ില്്ഇര്ന്്്മ്ഴ്വന്്ക്ര്്ബാനയില്ംകരക്്
ട്ത്്്പ്രാത്്ിച്്്.കകാരോണഎന്്മഹാമരിയ്കടരിടിയിലമ
ര്്ന്്രോകജനതക്്്രവട്്ിയ്ള്്പ്രത്്നകള്ംക്ര്്ബാനക
ള്്ക്ക്പ്്ംസംര്പരഷം കചയ്തതില്് വിശ്വസികള്് ഭക്്ിപ്
ര്്വംരങ്്്ട്ത്്്പ്രത്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.രട്്്സ്വകാര്േചാന
ല്കളാണ് പ്രധാനമായ്ംവിശ്ദ്്ക്ര്്ബാനസര്പരഷണം
കചയ്തത്.ഒര്ചാനലില്്ആറ്മ്തല്്മ്ന്്്ക്ര്്ബാനകള്ംമ
ക്റ്ന്്ില്്9.30ന്ഒര്കര്്ബാനയ്മാണ്ഉട്്ായിര്ന്്ത്.ഞാ
യറാഴ്ചകളില്്വിശ്ദ്്ക്ര്്ബാനയില്്രക്ക്ട്ക്്ണംഎന്്്
ള്്സഭയ്കടകല്രനക്്് പ്രര്തേകസാഹചര്േത്്ില്്ഇളവ്
അന്വദിച്്ിട്്്ക്ട്ക്്ില്ം.രോകജനതരനരിട്ന്്രൊവീഡ്
19ല്്നിന്്്ംരക്്് ലഭിക്്്ന്്തിരന്വട്്ിവിശവ്സികള്്ഒര്മന
സ്്ായിതങ്്ള്കടവീട്കളില്്ഇര്ന്്്പ്രത്്നശ്പ്ശക്്കളില്്
രക്ക്ട്ക്്്കയായിര്ന്്്.ചാനല്കള്്ക്്്പ്റരമയ്ട്യ്ബി
ല്ം ക്ര്്ബാനകള്് സര്പരക്്ണം കചയ്തത്ം വിശ്വസിക
ള്്ക്്്എകറസഹായകമായി.

യുവാവിനെആകരുമിചുുകരസിൽ
ൊലംഗസംഘംഅറസുുുുിൽ
കൊട്ങ്്ല്്്ര:യ്വാവികനആപ്കമിച്്രകസിലനാലംഗസംഘം
അറസ്്്്ില.കചപ്ത്്ാപ്്ിന്്ിമ്ര്ത്രിവീട്്ിലജിത്്്ക്ഷണ(24
),കചപ്ത്്ാപ്്ിന്്ിരോട്്്രറമ്്ത്്്വീട്്ിലറിസ്വാന(26),കചപ്ത്്ാ
പ്്ിന്്ിപ്ത്്്ര്രറമ്്ിലഷംസീര(26)കചപ്ത്്ാപ്്ിന്്ിരരരക
ത്്്വീട്്ിലകഷയിനഷാ(23)എന്്ിവകരപകപ്്മംഗലംഎസ്.
ഐ.ജരയഷ്ബാലന്ംസംഘവ്ംഅറസ്്്്്കചയത്.്ഇര്രതാംതി
യ്്തിരാപ്തി10.45ന്കയ്രമംഗലം12ലായിര്ന്്്സംഭവം.ക്രി
ക്്്ഴിരവളയിലവീട്്ിലസിറാജ്ദ്്ീകന(35)തടഞ്്്നിരത്്ി
ആപ്കമിക്്്കയായിര്ന്്്.അറസ്്്്്കചയ്തസംഘത്്ിലഎ.എ
സ്.ഐ.അബദ്ളസലാം,സിരിഒഅന്പ്,ഉട്്ായിര്ന്്്.

വധകരുമം:യുവാവുപിടിയിൽ
ചാലക്്്ടി: രോരത്്് ജംക്ഷനികലബാറിലഅടിരിടിയ്ട്്ാ
ക്്്കയ്ംവധപ്ശമംനടത്്്കയ്ംകചയ്തരകസിലയ്വാവ്രി
ടിയില.കവട്്്കടവ്16-ാംരൊളനികല്്്പ്്റമ്്ിലഷമീറികനയാ
ണ്(32)സിഐരി.ആര.ബിരോയ്,എസ്ഐകക.കക.ബാബ്
എന്്ിവരഅറസ്്്്്കചയ്തത്.രോട്്ലജീവനക്്ാരനഇട്ക്്ിവാ
ഗമൺസ്വരദശിസണ്്ിക്്് (42) രനകരയായിര്ന്്് വധപ്ശമം.
രോഡക്പ്്ികൊണ്്്ള്്അടിരയറ്്്ഇയാള്കടതലകൊട്്ി.സ്്
ലക്ത്ത്്ിയകൊലീസ്ഇയാകളഗവ.താല്ക്്്ആശ്രപ്തിയില
എത്്ിച്്്.ഷമീറിന്ംമരദനരമറ്്ിട്്്ട്്്.ബാറിലഅടിരിടിക്്ികട
ഇര്വര്ംരോഡിരലയ്ക്്്ഇറങ്്ി.രോഡിലവച്്ാണ്രോഡക്
പ്്ികൊട്്്ആപ്കമിച്്ത്.എഎസ്ഐസി.വി.രഡവിസ്,സിവില
കൊലീസ്ഓഫിസരമാരായസി.ബി.കഷറില,ജസ്്്്ിനഅര്നവഷ
ണസംഘത്്ില്ട്്ായിര്ന്്്.പ്രതികയറിമാനഡ്കചയ്ത്.

ചീടുുുരളിസംഘംഅറസുുുുിൽ
വടക്്ാര്ച്രി:വിര്പ്്ാക്്യിലആകൊഴിഞ്്രറമ്്ിലരണം
വച്്്ചീട്്്കളിക്്്കയായിര്ന്്നാല്രരകരകരാലീസ്അറസ്്്്്
കചയത്.്ഇവരിലനിന്്്ം10243ര്രയ്ംരിടികച്്ട്ത്്.്വടക്്ാ
ര്ച്രികരാലീസാണ്ചീട്്്കളിസംഘക്ത്അറസ്്്്്കചയ്തത്.

കപുകവരെവിലകു്ു
ഇരിങ്്ാലക്്ാട:കൊരോണപവറസ്രടര്ന്്ത് പ്രതിരോധി
ക്്്ന്്തിക്്്ഭാഗമായിമാരച്്്23മ്തല31വകരഅവിട്്ത്്്രമ
ഹാരദവരക്്പത്ത്്ിലദരശനവ്ംവഴിരാട്കള്ംഉട്്ായിരിക്്്
ന്്തല്്.പ്ജകള്ംമറ്്്ചടങ്്്കള്ംരതിവ്രൊകലതക്ന്നട
ക്്്ന്്താകണന്്്ര്ക്പ്തസമിതികസപ്കട്്റിഅറിയിച്്്.

പഫ്േക്്്ദകചയിനചെഞ്്്ഏകറ്ട്ത്്്്
മണപ്്്റംഫൗപട്ഷ്ന
വലപ്്ാട്:കൊരോണവ്ോരനംതടയ്ന്്തിന്മണപ്്്റംഫൗര്ട്
ഷനവിവിധരൊലീസ്ര്സ്്്ഷന്കളിരലക്്്സാനിറ്്പറസറ്ം,
പ്രതിരോധരശഷി വരദ്്ിപ്്ിക്്്വാന വലപ്്ാട് ഗവൺകമനറ്
രോമിരോ ഡിസ്കരനസറിയില നിന്്്ള്് മര്ന്്്കള്ം
വിതരണം കചയ്ത്. വലപ്്ാട് ,അത്്ിക്്ാട്, വാടാനപ്്ള്്ി,
കയ്പ്്മംഗലം ത്ടങ്്ിയ രൊലീസ് ര്സ്്്ഷന്കളിരലക്്ാണ്
വിതരണംകചയ്തത്.

െിന്്ഫഫ്പാര്്ക്്ികെ
സ്്ാപനംഅടപ്്ിച്്്
ചാലക്്്ടി:കൊരട്്ികിന്്പ്ഫ
രാര്്ക്്ില്്ജനതകര്്ഫ്യ്അ
വഗണിച്് പ്രവര്്ത്്ിച്്സ്്ാ
രനം കരാലീസ്ംആരോഗ്േ
വിഭാഗം പ്രവര്്ത്്കര്ം രച
ര്്ന്്്അടപ്്ിച്്്.ഓര്ട്സീല്്
എന്്സ്്ാരനമാണ് പ്രധാ
നമപ്ത്്ിയ്രടയ്ം,മ്ഖ്േമപ്ത്്ി
യ്രടയ്ംആഹ്വാനപ്രകാരം
നടത്്ിയജനതകര്്ഫ്േഅ
വഗണിച്്് പ്രവര്്ത്്ിച്്ത്.
കൊരട്്ിസി.ഐക്്്ലഭിച്്ര
ഹസ്േ വിവരക്ത് ത്ടര് ്ന്്്
നടത്്ിയകറയ്ഡില്്അറ്ര
രോളംകോഴിലാളികള്്രോ
ലി കചയ്്്ന്്ത് കക്ട്ത്്ി.
സ്രക്് മാനദണ്്ങ്്ള്് ഒ
ന്്്ം ഇല്്ാകത രോലി കച
യ്തിര്ന്്ഇതരസംസ്്ാന
കോഴിലാളികളായിര്ന്്്എ
ല്്ാവര്ം.ഇവര്്താമസിച്്ിര്
ന്്സ്്ലംവ്ത്്ിഹീനമായ
നിലയില്ംആയിര്ന്്്. വി
രദശനിര് ്മ്്ിതകാറ്കള്കട
സീറ് ്് കവറ്കള്് നിര് ്മ്്ിക്്്
ന്് സ്്ാരനത്്ികനതികര
കരാലീസ് രകകസട്ത്്്.എ
സ്. ഐ. രാമ് ബാലചപ്ദ്്
രോസ്,ജ്നിയര്്കഹല്്ത്്്
ഇന്്സ്കരകടര്്മാരായ കക. 
കക.രാധാക്ഷ്ണന്്,കക.എ
സ്.ശശി,രനഴ്സ്കക.കക.സ
ജീവ് എന്്ിവര്കട രനത്ത്വ
ത്്ിലായിര്ന്്്രരിരോധന
നടത്്ിയിര്ന്്ത്.

ശച്ീെരിച്്്
വടക്്ാര്ച്രി: ജനതാ കര
ഫ്യ് ദിനത്്ില കൊരോണ
പവറസ്പ്രതിരോധത്്ിക്്്
ഭാഗമായിബന്്ക്പ്ട്്്വടക്്ാ
ര്ച്രി അഗ്്ിരക്്ാനിലയ
ത്്ികലരസനാംഗങ്്ളനില
യവ്ം,ഓട്്്രാറമാരക്്റ്്്ംര
രിസരവ്ംഓട്്്രാറബസ്്്്ാ്്്്
രരിസരവ്ം,ഫയരര്സ്്്ഷന
മ്തല വടക്്ാര്ച്രി രാലം
വകരയ്ള്്ഭാഗങ്്ള്ം,സാനി
പ്റ്സരകഡര്റ്ള,ബ്്ീച്്ിങ്
രൗഡരഎന്്ിവഉരരോഗിച്്്
കവള്്ംസ്പ്പര കചയ്ത്ശ്
ദ്്ികരിച്്.്രസ്്്്ഷനഓഫീസര
ഇന ചാരജ് രോയ് രോമസ്,
സീനിയരഫയരആനഡ്കറ
സ്ക്യ് ഓഫീസരമാരായ രാ
രജപ്ദ്്നരിള്്,അനിലക്മാ
ര,മറ്്്രസനാംഗങ്്ളായരോ
ബിമാത്യ് രഞ്ജിത്്് രരമശ്
രസത്,ഉപവസ്,സ്ജാതന,
സജിത്്്,ഷമീര,സ്ജിലാല,
മരഹഷ്,ബിജ് ത്ടങ്്ിയവര
രനത്ത്വംനലകി.

കെഎസആ്ര്്ടിസിഡിപപ്്ഫയര്്പോഴ്സ്
ജീവനക്്ാരശ്ചീെരിച്്്
ചാലക്്്ടി:ജനതകര്്ഫയ്്ദിനത്്ില്്പര്തിരോധപര്വര്്ത്്നങ്്
ള്്നടത്്ിചാലക്്്ടിഫയര്്രോഴ്സ്പ്രവര്്ത്്കര്്മാത്കയാ
യി.ചാലക്്്ടികകഎസ്ആര്്ടിസിഡിര്പ്യികല53ബസ്കള്ം
ബ്്ീച്്ിങ്്്ലായനിഉരരോഗിച്്്സ്കപ്രകചയത്്വ്ത്്ിയാക്്ി.ഏ
കരദശംനാല്മണിക്്്ര്്സമയകമട്ത്്ാണ്ബസിക്്്അകവ്ം,
പ്റവ്ംഎല്്ാംവ്ത്്ിയാക്്ി.ഇതിന്പ്റകമസ്്്്ാന്്്്ംരരിസര
വ്ംവ്ത്്ിയാക്്ി.പപ്രവറ്്്ബസ്സ്്്്ാ്്്ില്്ക്ട്തലായിജനങ്്
ള്്ഉരരോഗിക്്്ന്്ഭാഗങ്്ള്്,നഗരത്്ികലപ്രധാനബസ്ര്റ്്്
പ്്്കള്്,താല്ക്്്ഓഫീസ്,രരിസരം,താല്ക്്്ആശ്രപ്തി,ത്ട
ങ്്ിയസ്്ലങ്്ളാണ്താല്ക്്്ആശ്രപ്തിയില്്നിന്്്ലഭിച്്ബ്്ീ
ച്്ിംങ്്്ലായനിയ്ംകവള്്വ്ംരചര്്ത്്്പര്രത്േകംതയ്്ാറാക്്ിയാ
ണ്പര്തിരോധപര്വര്്ത്്നംനടത്്ിയത.്രസ്്്്ഷന്്ഓഫീസര്്സി.
ഒ. രോയി,പ്പഡവര്് രോഷി രോര്്ജ്്്, ഉല്്ാസ് ഉണ്്ിക്ഷ്ണ
ന്്,കക.ക്ഷ്ണരാജ്.കക.മരോജ്.സി.ടി.സണ്്ിത്ടങ്്ിയവര്കട
രനത്ത്വത്്ിലാണ്പ്രതിരോധപ്രവര്്ത്്നങ്്ള്്നടത്്ിയത്.

ചകഎസആ്ർടിസി ബസ ്ഫയർഫോഴസ് ്വത്്്ിയാക്്്ന്്്.

ശക്്ൻ തമ്്്രാൻ ബസ ്സ്്്്ാൻഡിൽ ബസക്ൾ പാർക്്് ചെയത്ിട്്ിരിക്്്ന്്്
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3

Whatarethepricelessvalues? Whyvaluesareneeded? Howcanyouacquirethem?

Personal,universalandmoralvaluesacquiredthroughreligiousexperience,commonsense,natural
recognitionofcertainphilosophicaltruths.

അമലവോള
േിോഹിതയായി
അ മല ങൊള വിവാഹിരയാടയ

ന്്്റിങപ്്രട്്്കള.മം്നരയി
ടലരായകനം്അമലയ്ടടസ്ഹ്ത്്്
മായഭവന്ിദ്്രസിംരാണ്വരന.ഭവന്ി
ദ്്രഇനസ്്്്ഗര്ാമിലരങ്്്വച്്ചിഗര്ങ്്ളാ
ണിങപ്്ളങോഷയ്ലമീഡിയയിലനവ
റലാക്ന്്ത.്ങഗ്ോരാക്്്എന്്്ഹാഷ്ടാ
ങോടടയാണ്ഭവന്ിദ്്രചിഗര്ംരങ്്്വച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്രരമ്്ാരരരരാജസ്്ാനിവ
ധ്വരനമാരായാണ്ഇര്വരം്ചിഗര്ങ്്
ളില.ങനരടത്്രായകനഭവന്ിദ്്രസിം
ഗ്മായി അമല ഗര്ണയത്്ിലാടണന്്്
വാരത്്കളപ്റത്്്വന്്ിര്ന്്്.ഇര്വ
രം്ഒന്്ിച്്്ള്്ചിഗര്ങ്്ളങോഷയ്ലമീ
ഡിയയില ഗര്ചരിച്്രിന് ടോട്്്രിന്്ാ
ടലയാണ് റിങപ്്രട്്്കളപ്റത്്്വന്്
ത.്എന്്ാലസംഭവങ്ത്ട്ഇര്വരം്ഇ
ത്വടരഗര്രികരിച്്ിട്്ില്്.അമലയ്ടടര
ണ്്ാംവിവാഹമാണിത.്2014ജ്ണ12നാ
യിര്ന്്്മ്ന്്്വരഷംനീണ്്ഗര്ണയത്്ി
ടോട്വിലഅമലയം്രമിഴ്സംവിധാ
യകനവിജയിയം്വിവാഹിരരായത.്ത്
ടരന്്്ടഫഗബ്്വരി2017ലഇര്വരം്നി
യമരരമായിവിവാഹങോചിരരായി

ആദയ്തിരക്്ഥാകാരനആ ദയ്ടത്്മലയാളചിഗര്മാ
യരാലന് ങവണ്്ി കഥ

യം്സംഭാഷണവം്രാനങ്്ളം്എ
ഴ്രിയമ്ത്ക്ളംരാഘവനരിള്്
യാണ്ഒര്രടക്്മലയാളസിനിമ
യിലഅഭിനയംഉളടപ്ട്ടവിവിധ
ങമഖലകളിലായി ഗര്ാരത്്്യം ടരളി
യിച്്ആദയ്വയ്ക്്ി.മ്ത്ക്ളവം്എ
സ.്രി.രിള്്യം്ങചരന്്ാണ്ആദയ്
കാലഹാസയ്രംരങ്്ളനകകാരയ്ം
ടചയര്ിര്ന്്ത.് ഇവര്ടട ഹാസയ്
രംരത്്ിന്രിരക്്ഥഎഴ്രാറില്്.
രകരംആഭാരത്്്മ്ത്ക്ളം,എ
സ.്രിഎന്്്മാഗര്ംഎഴ്തം്.ഇവര
ക്്്ഇഷ്്മ്ള്്ത്ടചയ്്ാം.സംവിധായ
കനം്ആസമയത്്്വിഗശ്മത്്ിലാ
യിരിക്്്ം. അക്്ാലത്്് ങൊമഡി
ഗട്ാക്്്എന്്ത്ഗര്ധാനകഥയ്ടടഭാ
രമല്്.

ഞാനമവോഹരന്മായിസ്രഭിലക്്്മിസുരഭിലക്്്മിനായികയാടയത്്്ന്്ഞാനമങോഹരനഎ
ന്്ചിഗര്ത്്ിട്്്ഫസ്്്്്ല്ക്്്ങൊസ്്്്രപ്റത്്്വിട്്്.സ്ധി

ങൊപ്്യം്ചിഗര്ത്്ിലഗര്ധാനങവഷത്്ിടലത്്്ന്്്ണ്്്.ഉയരക്്്
റവ്ള്്അച്്നം്മകനം്അന്ഭവിക്്്ന്്മാനസികസംഘര്്ഷങ്്
ളം്മകട്്്സവ്പ്നങ്്ള്മാണ്ചിഗര്ത്്ിട്്്ഗര്ങമയം.മങോഹരന്്
എന്്നടറ്്ില്്കഥാരാഗര്മായിമങോരഞ്ജനം്മകനായിമാസ്റ്്ര്്
ആദിഷ്മാടണത്്്ന്്ത.്ലിങദഷ്ങദവസികഥടയഴ്രിസംവിധാനം
ടചയ്്്ന്്ചിഗര്ംനിര്്മിക്്്ന്്ത്സ്നില്്ങോസഫാണ്്.ജിന്്സ്ടക
ടരന്്ിയാണ്്രിരക്്ഥയം്സംഭാഷണവം്ഒര്ക്്്ന്്ത്.ഏഗര്ില്്
ആദയ്വാരംചിഗര്ീകരണംആരംഭിക്്്ന്്ചിഗര്ത്്ിട്്്ഛായാഗര്ഹ
ണംനിരിന്്രിങോഹനാണ്്നിര്്വഹിക്്്ന്്ത്.കലാസംവിധാനം
അര്ണ്്രിഅര്്ജ്ന്്

വിങദശത്്്നിന്്്മടങ്്ിടയത്്ിയനടിമംമര്ങോഹനദാസ്വീട്്ിലസവ്യംകവ്ാറന്്്നില.യ്എസിടലങോസആ്ഞ്്ലസിലനിന്്ാ
ണ്രാരംമടങ്്ിടയത്്ിയത.്ങോരലക്്ണങ്്ളിടല്്ങ്്ില്്ങൊലം്വിങദശ
യാഗര്കഴിഞ്്്14ദിവസടമങ്്ിലം്നിര്്രന്്മായം്ങോംഐടോങല
ഷനില്്കഴിങയണ്്ത്ണ്്്.സര്്ക്്ാരിടോപ്്ംനില്്ങക്്ണ്്സമയമാണിത.്
ടസല്്ഫ്ഐടോങലഷടനസാമ്ഹികഗര്രിരധ്്രയ്ടടഅടയാളമായി
ട്്ാണ്കാങണണ്്ത.്ങോരലക്്ണങ്്ളിടല്്ങ്്ില്്ങൊലം്വിങദശത്്്നി
ടന്്ത്്്ന്്വര്്ഐടോങലഷനില്്ടചലവഴിക്്ണം.ങൊവിഡ്എവിടട
യ്ടമത്്ാം.ഒങരമനങോടടയ്ള്്ങൊരാട്്ത്്ില്ടടമാഗര്ങമനമ്ക്്ിരി
ടനങോല്്പ്്ിക്്ാനാവ.്ഐടോങലഷടനക്റിച്്്മംമര്രറഞ്്്.ഈമാസം21ന്രിഗ്രിസിനി
മയ്ടടരണ്്ാംഭാരമായരിലാലിട്്്ഷ്ട്്ിംഗ്ത്ടങ്്ാനിരിടക്്യാണ്മംമര്ങകരളത്്ിടലത്്ിയത.്

മംമത്വോഹനദാസ്േീട്്ിലനിരീക്്ണത്്ില

നാതമല്്ാംനടീനടന്്മാര്്

'ഈ ലോകം ഒ ര ്നാ ട ക ശാ ല യാ ണ.് നാ മെ ല്്ാം അ തി മല ന ടീ ന ട 
ന്്ൊ ര്് ൊ തത്ം'വി ഖയ്ാ ത നാ ട ക ക ്ത്്്ം ക വി യ ്ൊ യ ലേ ക് സപ്ി യ 
റി മ്്് ഈ  അ ഭി തപ്ാ യം െ ന ്േയ് നം് നാ ട കം് ത മ്്ി ല ്ള്് ബ ന്് മത്്
മവ ളി മപ് ്ട ്ത്്് ന്്്. സം ഭാ േ ണം അ ഭി ന യം എ ന്്ി വ യാ ല്്ക ്ടി കാ 
ഴച് ക്്ാ ര ്ൊ യി സം വ ദി ക്്് ന്് ഈ  ക ല യ ്മട ആ വി ര്്ഭാ വം എ ങ്് 
മന യാ കാം? െ താ ചാ ര ങ്് ളി ല്് നി ന്്്ം അ ന ്േഠ്ാ ന ങ്് ളി ല്് നി ന്്്ം
ഉ ര ്ത്്ി രി ഞ്്് വ ന്്് എ ന്് താ ണ ്ഏ റ്് വം് വി ശവ് സി നീ യ ൊ യ ത.്

ഒര്പ്ര്്ണ്്ഗക്ിയയ്ടടഅന്കരണംഎന്്ാണ്നാടകടത്്
ക്്്റിച്്്അരിങറ്്്്ട്്ില്്നിര്്വചിച്്ിട്്്ള്്ത.്മ്ഖയ്മായത്അഭിന
യമാടണങ്്ിലം്നാടകത്്ില്്രലകലകളം്അന്രമമായിസ
ങമ്്ളിച്്ിരിക്്്ന്്്.സാഹിരയ്ംസംരീരം,ന്ത്്ം,ചിഗര്കലഎ
ന്്ിവടയല്്ാംഇണങ്്ിങച്്ര്്ന്്ത്ടൊണ്്ാവാംആദയ്കാലങ്്ളി
ല്്ഇത്ധാരാളംസഹ്ദയടരആകര്്ഷിക്്്കയം്ആഹ്ളാദഭരി
രരാക്്്കയം്ടചയര്ത,്നാടകത്്ിന്ജനസഞ്്യത്്ില്്ടച
ല്ത്്ാന്്കഴിയ്ന്്സവ്ാധീനരരലനാടകക്ത്്്ക്്ളം്ഞങ്്
ള്ടടവിശവ്ാസഗര്മാണങ്്ള്്ഗര്ചരിപ്്ിക്്ാനായിഗര്ങോജനടപ്്
ട്ത്്ി. മരവിശവ്ാസംഉറപ്്ിക്്്വാനം്,സദാചാരങോധംവള
ര്്ത്്്വാനം്നാടകകലയ്ടടആരംഭംടരങട്്മന്ഷയ്ന്്രരിഗശ്മി
ച്്്.ങകരളത്്ില്്കമ്്്യ്ണിസ്്്്്ഗര്സ്്ാനത്്ിനട്റവളര്്ച്്യക്്്ടക.രി.
എ.സിനാടകങ്്ള്്നല്്കിയസംഭാവനടചറ്ടോന്്്മല്്.

ഇരിവ്ത്്വം് കഥാരാഗര്ങ്്ളം് സംഭാഷണവ്മാണ് നാടക
ത്്ിട്്്സ്ഗര്ധാനഘടകങ്്ള്്.ഇരിവ്ത്്ത്്ിട്്്സത്്അ
ജിങനരാക്്ള്്ആംരികവം്(അംരചലനങ്്ള്്)വാചികവ്മായ

(സംഭാഷണം)
അഭിനയത്്ി
ല്ടട ങവദിയി
ല്് അവരരിപ്്ി
ക്്്ന്്്. ങവഷ
വം്ഭാവവം്അ
ഭിനയടത്് അ
ര്്ത്്പ്ര്്ണ്്മാ
ക്്്ന്് രംരങവ
ദിയില്് നടീനട
ന്്മാര്്അവരരി
പ്്ിക്്്ന്് നവ

കാരികഭാവങ്്ങൊട്ങഗ്രക്്കര്്സംവദിക്്്ങപ്്ള്്രിങയറ്്ര്്ര്
രംടൊള്്്കയായി.
കാണ്കഎന്്ര്്ത്്ംവര്ന്്ഗര്ീക്്്ഭാഷയിടലരിങോങഗ്ടാണ്്
എന്്രദത്്ില്്നിന്്ാണ്രിങയറ്്ര്്എന്്രദംവന്്ിട്്്ള്്ത.്
രി.സിമ്വായിരംവര്്ഷങ്്ള്്ക്്്മ്മ്്്ര്രംടൊണ്്യവന
നാടകങവദിയാണ്രിങയറ്്റിട്്്ആദിമര്രം.മരാന്ഷഠ്ാനവ്
മായിരന്്ടപ്്ട്്്ആവിര്്ഭവിച്്ഗര്ീക്്്നാടകങ്്ള്്വിളടവട്പ്്ി
ട്്്യം് വീഞ്്ിട്്്യം് ങദവനായ ഡയണീഷയ്സിടന ഗര്കീ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്വയായിര്ന്്്.ഡയണീഷയ്സിടനആദരിക്്ാനായി
വര്്ഷംങോറം്യവനര്്അവരരിപ്്ിച്്കലാര്രങ്്ളാണ്നാടക
ത്്ിനട്റആദിമര്രം.ദ്രന്്നാടകങ്്ളായിര്ന്്്ഇവര്്അവ
രരിപ്്ിച്്ിര്ന്്ത.്ഇരിഹാസകഥകള്്ഹ്ദയ്മായിഅവരരിപ്്ിച്്്
ടൊണ്്്ജനകീയമായഒര്ഗര്സ്്ാനമായിഇത്വളര്്ന്്്വന്്്.
ഈജിപത്,്ടമസടപ്്ങട്്മിയസ്ങമറിയ,അസീറിയത്ടങ്്ിയ
സാംസ്കാരികഭ്മികളിങലക്്്ംയവനനാടകങവദിയ്ടടഗര്ഭാ
വംരടര്്ന്്്കയറി.

എന്്ാണ്നാടകം?

തിവയറ്്ര്്

വിങദശീയമായഇരിവ്ത്്ങ്്ള്്മലയാളഭാഷയില്ടടആവിഷ്
ക്്രിച്്'ജങോവ','കാറല്്മാന്്ചരിരം'എന്്ിവയില്ടടയാണ്
നാടകടമന്്ആധ്നികകലാര്രവ്മായിങകരളീയര്്ആദയ്മാ
യിരരിചയടപ്്ട്്ത.്രിന്്ീട്നഗ്കസര്വസവ്ാധീനമ്ള്്ചവിട്്്
നാടകങ്്ള്്ങകരളത്്ില്് ഗര്ചരിച്്്.ങഷക്സര്ിയറ്ടട'ങൊമ
ഡിഒഫ്എങറഴ്സിട്്്î'വിവര്്ത്്നമായി'ആള്്മാറാട്്ം'എന്്
ങരരില്്1866-ല്്കല്്്ര്്ഉമ്്ന്്രീലിങപ്്സ്ഗര്സിധ്്ടപ്്ട്ത്്ിയ
നാടകമാണ്മലയാളത്്ിടലആദയ്നാടകം.ങകരളത്്ിടലആദയ്
ടത്്ടഗ്രാഫഷണല്്നാടകസംഘംരിര്വട്്ാര്്നാരായണരി
ള്്യ്ടട'മങോങോഹനം'എന്്നാടകക്്മ്്നിയാണ.്അവര്
ടടആദയ്നാടകംങകരളവര്്മ്്വലിയങൊയിത്്മ്്്രാന്്രചിച്്
'മണിഗര്വാളശാക്ന്്ളം'ആണ.്ഇങരത്്്ടര്്ന്്്അങനകംസം
സ്ക്രനാടകങ്്ള്്മലയാളത്്ിങലക്്്രര്്ജമടചയ്്ടപ്്ട്്്.
രര്്ജമകടള തട്ര്്ന്്് സവ്രഗന്്് നാടകങ്്ളണ്്്ായി.
പര്ാങണരിഹാസങ്്ളിടല കഥകള്്, കങ്റ ങല്ക്ങ്്ള്്,
സംഭാഷണങ്്ള്് എന്്ിവ ങചര്്ത്്് അവരരിപ്്ിച്് ഇൗ
നാടകങ്്ള്് രംരഗര്ങോര സൗകരയ്ത്്ിട്്് കാരയ്ത്്ിലം്
ജീവിരവീക്്ണചതര്രയിലം്വളടരരിങന്ക്്്മായിരന്്്്.
സമകാലികസാമഹ്ികസംഭവങ്്ടളആവിഷ്കരിക്്്ന്്ചില
നാടകങ്്ളം്ഇക്്ാലഘട്്ത്്ില്്ഉണ്്ായിട്്്ണ്്്. ടൊടങ്്്ല്്്ര്്
ടൊച്്്ണ്്ിരമ്്്രാട്്്'കലയ്ാണീനാടകം'(1892),ടൊടങ്്്ല്്്ര്്
കഞ്്്ിക്്്ട്്ന്്രമ്്്രാട്്്'ചഗദ്്്ിക'(1892),രി.ടക.ടൊച്്ീപ്്ന്്
രരകട്്് 'മറിയാമ്്', ടക.സി. ങകശവരിള്്യട്ട
'ലക്്്മീകലയ്ാണം' (1893) എന്്ിവ ഇക്്്ട്്ത്്ില്്
രണനീയങ്്ളാണ.്  ഇക്്ാലത്്്രടന്് ഇവിടട ചില
ങഷക്സര്ിയര്് നാടകങ്്ള്് രര്്ജമ ടചയ്്ടപ്ട്്്്.  സംസ്കര്
നാടക രര്്ജമകടള രരിഹസിക്്്വാന്് 1893-ല്് മന്്്ഷി
രാമക്്്റപ്്്്എഴര്ിയനാടകമാണ്ചക്്ീചങ്്രം.

മലയാളത്്ില്്

തയ്്ാറാക്്ിയത-്എന്്.അജിത്കമ്ാര്്

ആഥന്്സിടലഅങഗ്കാടൊലിസ്മലങോരത്്്സ്്ാരിക്്ടപ്്ട്്
'രിങയറ്്ര്്ഓഫ്ഡയണീഷയ്സ'്ആണ്ങോകത്്ിടലആദയ്നാട
കശാല.രി.സി.330-ല്്ലിക്്്രസ്ആണ്ഈങവദിസ്്ാരിച്്ത.്
വ്ത്്ാക്രിയില്ള്്ഈരംരങവദിടയഒര്്ക്്സഗ്ട്എന്്ായിര്
ന്്്വിളിച്്ിര്ന്്ത.്ഒര്രാഴ്വരഗര്ങദശത്്്രാലറിര്രത്്ില്്
ഇരിപ്്ിടങ്്ള്്രയാറാക്്ി,അരിട്്്മധയ്ത്്ിലായിരംരങവദി
യം്നിര്്മ്്ിച്്്.17,000-ങത്്ളംങരര്്ക്്്ഇരിക്്ാന്്ഈരാലറി
യില്്സംവിധാനമ്ണ്്ായിര്ന്്്.ത്ടര്്ന്്്ടഡല്്ഫിരിങയറ്്ര്്,
എപ്്ിങോറസ്രിങയറ്്ര്്,ടഡങല്്സ്രിങയറ്്ര്്ത്ടങ്്ിഅങനകം
നാടകശാലകള്്ഗര്ീസിട്്്രലഭാരങ്്ളിലം്ഉയര്്ന്്്വന്്്.

ആദയ്നാടകശാല

വി.ടി.യ്ടടകാലങത്്ടടയാണ്മലയാളത്്ില്്സാമ്ഹികരാ
ഗഷ്്്ീയനാടകങ്്ള്്ക്്്ത്ടക്്ംക്റിച്്ത.്വി.ടി.1929ല്്എഴ്രിയ
നാടകമാണ് 'അട്ക്്ളയില്്നിന്്് അരങ്്ങത്്ക്്്'. ത്ടര്്ന്്്
എം.ആര്്.ഭട്്രിരിപ്്ാട,്'മറക്്്ടയക്്്്ള്്ിടലമഹാനരകം'എന്്
നാടകടമഴ്രി.എം.രി.ഭട്്രിരിപ്്ാട്(ങഗ്രംജി)'ഋത്മരി'എന്്
നാടകവം്.നമ്്്രിരിസമ്ദായടത്്രരിഷ്കരിക്്്കഎന്്ഉ
ങദ്്ശയ്ങത്്ടടരചിക്്ടപ്്ട്്ഇൗനാടകങ്്ള്്ങകരളസമ്ഹടത്്
യാടകസവ്ാധീനിച്്്.
മലയാളത്്ിടലആദയ്ടത്്രാഗഷ്്്ീയനാടകമായിഎണ്്ടപ്്ട്
ന്്ക്രിടക.ദാങോദരട്്്'രാട്്രാക്്ി'(1937)ആണ.്ങകശവ
ങദവിട്്്'മ്ങ്ന്ട്്്', ' മദയ്രാനി',രകഴിയ്ടട 'ങോറ്്ില്്', ടൊ
ന്്ക്ന്്ംവര്്ക്്ിയ്ടട'ങജരാക്്ള്്','വഴിത്റന്്്',ങോപ്്ില്്ഭാ
സിയ്ടട'സര്്ങവക്്ല്്്,'വിശക്്്ന്്കരിങ്്ാലി','നിങ്്ടളടന്്ക
മ്്്യ്ണിസ്്്്ാക്്ി',മ്ടിയനായപ്ഗര്ന്്',  'മ്ലധനം',ടചറ്കാടി
ട്്്'നമ്്ടൊന്്്,സി.ടജ.ങോമസിട്്്'വിഷവ്ക്്ം'എന്്ിവ
യം്ഗര്ധാനരാഗഷ്്്ീയനാടകങ്്ളാണ.്
1930കളിലാണ്ആധ്നികയ്ങോരയ്ന്്നാടകത്്ിട്്്രിറ
വിമലയാളത്്ില്ണ്്ാക്ന്്ത.്ങോര്്വീജിയന്്നാടകക്ത്്ായ
ഇബ്സട്്്'ങോസ്്്്്'എന്്നാടകം'ങഗ്രരങ്്ള്്'എന്്ങരരില്്
എ.രാലക്ഷണ്രിള്്യം്എ.ടക.ങോരാലരിള്്യം്ങചര്്ന്്്
മലയാളത്്ിങലക്്്വിവര്്ത്്നംടചയത്.്

സാമഹ്ിക-രാതട്്്ീയനാടകങ്്ള്്

ഭാരതത്്ില്്
ങവങോരനിഷത്്്കള്ടടകാലംമ്രല്്ക്്്രടന്്ഭാരരത്്ില്്
നാടകര്രങ്്ള്്നിലവില്ണ്്ായിര്ന്്്.രാമായണം,മഹാഭാര
രംഎന്്ീഇരിഹാസകാലങ്്ള്്നാടകീയസവ്ഭാവമ്ള്്മ്ഹ്
ര്്ത്്ങ്്ളം്ടൊണ്്്സമ്്ന്്മാണ.്ഭരരമ്നിയ്ടടനാടയ്ശാസഗ്ര്
ത്്ില്്നാടകകലടയക്്്റിച്്്സ്ക്്്മമായി ഗര്രിരാദിക്്്ന്്്
ണ്്്.ഗര്ാമയ്നാടകങ്്ള്്കണ്്ിട്്ാണ്രാന്്നാടകകലയക്്്്അട്
ക്്്ംചിട്്യം്വര്ത്്ാന്്ഗശ്മിക്്്ന്്ടരന്്്ഭരരമ്നിനാടയ്ശാ
സഗ്ര്ത്്ില്്രറയ്ന്്്ണ്്്.

1926-ലാണ്മലയാളത്്ില്്ആദയ്മായിഒര്ചരിഗര്നാടകമ്ണ്്ാ
യത.്ഇ.വി.ക്ഷണ്രിള്്യ്ടട'സീരാലക്്്മി'.'രാജാങകശവദാ
സ'്,'ഇരവിക്്്ട്്ിപ്്ിള്്'എന്്ീചരിഗര്നാടകങ്്ള്്ക്ടിഇ.വി.എ
ഴ്രിയിട്്്ണ്്്. വി. നീലകണഠ്രിള്്യ്ടട 'ങവല്ത്്മ്്ിദളവ',
നകനിക്്ര രദമ്നാഭരിള്്യ്ടട  'സവ്ാരിരിര്നാള്്',എന്്.
ടക.ആചാരിയ്ടട'ഇളയിടത്്്റാണി',ങോ.എസ.്ടക.നായ
ര്ടടടസബ്ന്്ീസ',അപ്്ന്്രമ്്്രാട്്്'മ്ന്്ാട്്്വീരന്്',കപ്്
നക്ഷണ്ങമങോട്്്'രഴശ്്ിരാജാ','ങചരമാന്്ടരര്മാള്്'എ
ന്്ീക്രികള്്ഇൗശാഖയില്്ഗര്ധാനമാണ.്
പ്രാണകഥകടളആധ്നികരശ്്ാത്്ലത്്ില്്പ്രിയവയ്ാ
ഖയ്ാനങ്്ള്്നല്്കിഅവരരിപ്്ിക്്്വാനം്ഗശ്മങ്്ള്്നടന്്ിട്്്
ണ്്്.ഇരില്്ഗശ്ങധ്്യങ്്ളായക്രികളാണ്ടക.രാമക്ഷണ്രി
ള്്യ്ടട'രാവണന്്',രിങക്്ടിയട്്്'പ്ഷര്വ്ഷ്്ി',നകനിക്്
രക്മാരരിള്്യ്ടട 'ങോഹവം്മ്ക്്ിയം്', 'ഹരിശ്്ഗദ്്്ന്്',ഉ
ള്്്രിട്്്'അംര',വി.ക്ഷണ്ന്്രമ്്ിയ്ടട'ഉൗര്്മിള',ടക.
എം.രണിക്്ര്ടട'മണ്്ങോദരി',സി.എന്്.ഗശ്ീകണഠ്ന്്നായ
ര്ടട'കാഞ്്നസീര'എന്്ിവ.

ചരിതത്നാടകങ്്ള്്

1970കളിലാണ്ക്ട്്ികള്ടടനാടകവം്നാടകങവദിയം്മലയാള
ത്്ില്്ആരംഭിക്്്ന്്ത.്ടഗ്രാഫ.ജി.ശങ്്രപ്്ിള്്യ്ടടങനത്രവ്
ത്്ില്്ടവഞ്്ാറമ്്്ട്്ില്്ആരംഭിച്്രംരഗര്ഭാത്(1970),ത്ശ്ര്്
ആസ്്ാനമാക്്ിത്ടങ്്ിയരംരങചരന (1980),എറണാക്ള
ടത്്സ്രയ്ചില്്ഗഡ്ന്്സ്രിയറ്്ര്്എന്്ിവക്ട്്ികള്ടടനാടക
ങ്്ള്്സ്്ിരമായിഅവരരിപ്്ിക്്്ന്്സംഘങ്്ളാണ.്

ക്ട്്ികള്തടനാടകവേദി

ആദയ്മലയാളസംരീരനാടകംടി.സി.അചയ്്രങമങോട്്്'സം
രീരനനഷധം'(1893)മാണ.്സംരീരനാടകങ്്ളില്്വളടര
ടൊത്ജനാദരംങനടിയനാടകങ്്ളാണ്ടക.സി.ങകശവരി
ള്്യ്ടട 'സദാരാമ' (1904),ക്മാരനാശാട്്്കര്ണയ്ടട
നാടകാവിഷ്ക്്ാരമായസവ്ാമിഗര്ഹ്്ഗവ്രട്്്'കര്ണ'(1929)എ
ന്്ിവ.

സംഗീതനാടകങ്്ള്്

ആദയ്തത്്നാടകക്ത്്്
ഏറ്്വം്ആദയ്മായിനാടകങ്്ള്്അരങങ്്റിയത് ഗര്ീസിലാണ്
എന്്ാണ്നാടകചരിഗര്കാരന്്ാര്ടടഅഭിഗര്ായം.ഗക്ിസത്്വി
ന്മ്മ്്്6-ാംന്റ്്ാണ്്ില്്ആഥന്്സില്്ജീവിച്്ിര്ന്്ടഥസര്ിസ്
ആണ്ആദയ്ടത്്നാടകക്ത്്്ംനടന്മായികര്രടപ്്ട്ന്്ത.്
അങദ്്ഹത്്ിന്പ്റടകഎസ്കിലസ,്ങോങോക്ളിസ,്യ്റിരി
ഡീസ്എന്്ീനാടകക്ത്്്കളം്രംരത്്്വന്്്.
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ഇത്്്യയക്്്്മൊത്്ത്്ില്്ൊത്െ
യാവ്െയാണ.്രാജയ്ത്്്ആദയ്ൊയി
മൊവറാണ വരാഗം റിവപ്ാ്ര്്ട്്് മേ
യേ്ത്മ്േല്്സംസ്്ാനംസവ്ീെരി
ച്്പെ്േിവരാധ-നിയപത്്്ണനടെടി
െള്്വദശീയേലത്്ില്്വലിയവെ
യടി വനടി. മൊവിഡ് പെ്േിവരാധ
ത്്ില്്ൊപേ്െല്്,ഇത്മ്ലമ്ണ്്ാക്
ന്്സാമ്്ത്്ിെപെ്േിസന്്ിവനരി
ട്ന്്േിന് സംസ്്ാന സര്്ക്്ാര്്
ആവിഷെ്രിച്് ൊമക്്ജ്െള്മട
വെരില്്മ്ഖയ്െപത്്്ിെിണറായിവിജ
യനം്ോരൊയി.മ്ന്്വെപദ്്്ധനെ
പത്്്ിയം്മ്േിര്്ന്്വൊൺ്്പഗ്സ്വന
ോവ്ൊയെളനിയപ്്ന്്േിദംബരം
മ്ഖയ്െപത്്്ിെിണറായിവിജയമനപെ്
െീര്്ത്്ിച്്ിട്് ടവ്ിറ്്ര്് വൊസ്്്്്ഇേിന
െംവദശീയപശ്ദ്്െിടിച്്്െറ്്്െയം്
മേയത്.്മൊവിഡ്പെ്േിവരാധവം്
പ്നരധിവാസവം് വെപദ്്്സര്്ക്്ാ
രം്വെരളസര്്ക്്ാരം്വെൊരയ്ം
മേയേ്രീേിമയയാണ്േിദംബരം
ോരേെയ്ംമേയേ്ിരിക്്്ന്്ത.്
മൊവിഡ്പെ്േിവരാധിക്്ാന്്െി
ണറായിവിജയന്്മേയേ്ൊരയ്ങ്്
ള്്േിദംബരംഅക്്െിട്്്െറയ്ന്്േി
ങ്്മന.
1.എെിഎല,ബിെിഎല്്വഭദെി
ല്്ാമേ എല്്ാവര്്ക്്്ം ഒര് ൊസ
മത്്സൗജനയ് വറഷന്്അന്വദി
ച്്്.
2.മൊവറാണെടര്ന്്സാഹേ
രയ്ത്്ില്്സാമ്്ത്്ിെൊദ്്്യംെറിെ
ടക്്ാന്്20,000വൊടിര്െയ്മടപ്
നരധിവാസ വായെ്ാ െദ്്േിെള്്
പെ്ഖയ്ാെിച്്്.
3.പെ്േിവരാധത്്ിനം്െവ്ാറവ്്്
നം് ക്ട്േല്് സൗെരയ്ങ്്ള്് ഏ
ര്്മപ്്ട്ത്്ി.
ഇനിഇവേൊരയ്ത്്ിന്പെ്ധാന
െപത്്്ി നവരപദ്്് വൊദി നടപ്്ാക്്ിയ
ൊരയ്ങ്്ള്്േിദംബരംെറയ്ന്്േി
ങ്്മന.
1. 14 െണിക്്്ര്് നാഷണല്് െ
ര്്ഫയ്്പെ്ഖയ്ാെിച്്്.
2.അഞ്്്െിനിറ്്്പ്രപ്്്റത്്്െ
യറിനിന്്്വെയടിക്്ാന്്നമ്്വളാ
ട്െറഞ്്്.
േിദംബരം വൊൺ്്പഗ്സ് വനോ

വാണ.്എന്്്വച്്ാല്്നവരപദ്്്വൊദി
യ്മടയം്അവദ്്ഹത്്ിമ്്്സര്്ക്്ാ
രിമ്്്യം്ബദ്്വവരി.േമന്്യ്െ
ല്്,മ്ന്്്ൊസത്്ിലധിെംൊലംേ
മന്്െിടിച്്്ജിയിലിലിട്െയം്മേ
യത്് വെപദ്്്സരക്്ാര.അത്മൊ
ണ്്് വൊദിമയ സത്്േിവക്്ണ്് ൊ

രയ്ം അവദ്്ഹത്്ിനില്്.
എന്്ാല്്,വൊൺ്്പഗ്സി
നം് േിദംബരത്്ിനം്
സിെിഎമ്്ിവനാട് വലി
യഎേിര്്പ്്ില്്. 2004ല്് 
സിെിഎമ്്്ൊയി സഹ
െരിച്്ാണ് വഡാ. െ
ന്്വൊഹന്്സിങ് പെ്ധാ
നെപത്്്ിയായതം്അവേ
െപത്്്ിസഭയില്് േിദംബ
രംആഭയ്ത്്രെപത്്്ിയായതം്.രാജ
സ്്ാന്് ഭരിക്്്ന്് വൊൺ്്പഗ്സ് െ
പത്്്ിസഭയക്്്്ഇവപ്ാ്ഴം്മ്ന്്്സിെി
എം എംഎല്്എൊര്മട െിന്്്ണ
യ്മ്ണ്്്.െഞ്്ാബില്്ഒരാള്മടയം്.
എന്്ാല,അത്മൊണ്്്േിദംബ

രത്്ിമ്്് െിണറായി സത്്േിമയ
മവറം്രാപഷ്്്ീയൊയിൊവണണ്്േി
ല്്.മൊവറാണവിര്ദ്്വൊരാട്്ത്്ി
ല്്െമറ്്ല്്ാസംസ്്ാനങ്്മളയം്െി
ന്്ിലാക്്്ന്് വലിയെര്േലാണ്
വെരളസര്്ക്്ാര്്ആവിഷെ്രിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്അല്്ായിര്മന്്ക്്ില്്ഇപേ്
യധിെംജനസാപദ്്്േയ്ള്്,ഏറ്്വം്
ക്ട്േല്്പെ്വാസിെള്ള്്,പെ്േിശീ
ര്്ഷ മൊത്ഗോഗേസംവിധാനം
ഏറ്്വം്ക്ട്േല്്ഉെവയാഗിക്്്ന്്
ജനങ്്ള്ള്് ഒര് സംസ്്ാനത്്്
ൊരയ്ങ്്ള്്വെവിട്്്വൊവെണ്്ോ
യിര്ന്്്.എന്്ാല്്,ഇവിമട വരാഗ
വയ്ാെനത്്ിമ്്്വോത്ക്റവാണ.്
െരണംറിവപ്ാ്ര്്ട്്്മേയേ്ിട്്ില്്.
രണ്്്ം വളമര ആശവ്ാസെരമെ
ന്്്െറയ്വമ്ാ്ഴം്ഏോനം്േില
ര്മട അപശ്ദ്്യം് അജ്്േയ്ൊ
ണ് വെരളത്്ില്് ഇപേ്മയക്്ിലം്
മൊവോണസാന്്ിധയ്ം വരഖമപ്്ട്
ത്്ാന്് ൊരണം. ഒന്്ാം ഘട്്ത്്ി
ല്്ത്്മന്്മൊവിഡ്വവറസിമന
ഫലപെ്ദൊയിമേറ്ത്്്നിര്്ത്്ാന്്
വെരളത്്ിന് െഴിഞ്്ിര്ന്്്. അ
വപ്ാ്ഴാണ്വരാഗംഏമറഗ്ര്േരൊ
യിെടര്ന്്ഇറ്്ലിയില്്നിന്്്മ്ന്്്
വെര്്െത്്നംേിട്്ജില്്യിമലറാന്്ി
യിമലത്്ിയതം്െവ്ാറവ്്്ന്് മേ
യ്്ാമേനാട്്ില്്െറങ്്ിനടന്്തം്ര
ണ്്ായിരവത്ാ്ളംവെമരനിരീക്്ണ
െരിധിയിമലത്്ിച്്തം്.
അേിമ്്്മെട്േിെളില്്നിന്്്

െഷ്്ിച്്്മ്ക്്ിവനടിയവപ്ാ്വഴക്്്ം
ദ്ബായിയില്്നിമന്ാ്രാള്്െരിപ്്്
ര്് വിൊനത്്ാവളത്്ിലിറങ്്ി, ഓ
മട്്റിക്്െളിലം്മപ്ടയ്നിമ്്്ജനറ
ല്്െംൊര്്ട്്്മെ്്്ിലം് വഹാട്്ലിലം്
െള്്ിയിലം്ഓഡിവറ്ാ്റിയങ്്ളിലം്
ക്്ബിലം് ബന്്്വീട്െളില്മൊ
മക്്യവഥഷ്്ംെറങ്്ിനടന്്്വരാഗം
െരത്്ി.മ്വായിരത്്ിലധിെംവെ

രാണ്ഇയാള്ൊയിവനരിട്്്ബന്്
മപ്്ട്്ത.്സര്്ക്്ാര്്നിര്്വദശങ്്ള്്ൊ
ലിക്്ാത്്േിമ്്് വെരില്് ഇയാ
ള്്മക്്േിവര മൊലീസ് വെസ് രജി
സ്്്്ര്്മേയേ്ിരിക്്്െയാണ;്െട്പ്്
മ്ള്്വക്പ്്്െളച്െത്്ി.
വലാെത്്്140രാജയ്ങ്്ളില്്മൊ

വറാണവരാഗംറിവപ്ാ്ര്്ട്്്മേയേ്ിട്്്
ണ്്്.ഏറ്്വം്ക്ട്േല്്ആള്െള്്െ
രിച്്ത് ഇറ്്ലിയിലം്വേനയിലം്.
ഇറ്്ലിയില്്ഇവപ്ാ്ഴം്വരാഗംനിയ
പത്്്ിക്്ാന്് െഴിഞ്്ിട്്ില്്. അവിമട
വസാഷയ്ല്്ഐമസാവലഷന്്െരാജ
യമപ്്ട്്ോണ്ൊരണമെന്്ാണ്ഒ
ര്നിഗെനം.എന്്ാല്്റഷയ്,ദക്്ി
ണമൊറിയത്ടങ്്ിയരാജയ്ങ്്ള്്
വസാഷയ്ല്്ഐമസാവലഷന്്ഫലപെ്
ദൊയിനടപ്്ാക്്ി.""ഒന്്്െില്്14ദി
വസം വീടിന്ള്്ില്് െഴിയ്െ.അ
മല്്ക്്ില്്അഞ്്്വര്്ഷംജയിലില്്
െിടക്്ാന്്േയാറാക്െ.''റഷയ്യില്്
പെ്സിഡ്്്്വല്ാദിെിര്്പ്ടിമ്്്വഫാ
ര്്മ്ലഇോയിര്ന്്്.
ദക്്ിണമൊറിയയിലം്ഇത്േ

മന്് നടപ്്ാക്്ി. െെര്്ച്് വയ്ാധിെ
ള്്മക്്േിവര യ്എസിമല മസ്്്ര്്
മഫാര്്ഡിസീസ്ആന്്ഡ്പെ്ിവന്്ഷ
ന്്(സിഡിസി)നടപ്്ാക്്ിയഫ്്ാറ്്നി
ങ്ദി െര്്വ്എന്്ശാസപ്േ്ീയൊയ
വവര്്േിരിവാണ്അവിമടമയല്്ാംന
ടപ്്ാക്്ിയത.് ഇവേ ൊര്്ഗൊണ്
വേനയിലം് െരീക്്ിക്്്ന്്ത.്
വേനയില്്വരാഗവയ്ാെനംവളമര
ക്്്ട്േല്് നിയപത്്്ിക്്ാനായി. സ
ര്്ക്്ാര്് നിര്്വദശങ്്ള്് െര്്ക്്ശൊ
ക്്്െയം്നടപ്്ാക്്ിയിമല്്ക്്ില്്േട
വിലാക്്്െയം്മേയ്്്െയാണ്അ
വിമടഫലപെ്ദൊയിനടപ്്ാക്്ിയത.്
ഇവിമടെിണറായിെരീക്്ിക്്്ന്്
തം്ഏോണ്്്അവേനയംേമന്.്
സര്്ക്്ാര്്നിര്്വദശങ്്ള്്ൊലി

ക്്ാത്്വര്്ക്്്രണ്്്വര്്ഷംവമരേ
ടവ്ശിക്്ലഭിക്്ാവ്ന്്വക്പ്്്െ
ള്ണ്്്.ഇത്വമരോന്്അഭയ്ര്്ഥിക്്്
െൊപേ്വെമേയേ്ിട്്്ള്്്.അന്സ
രിക്്ാത്്വര്്മക്്േിവരഇനിനിയെ
നടെടിഉറമപ്്ന്്്മ്ന്്റിയിപ്്്ന
ല്്െിക്്ഴിഞ്്്,മ്ഖയ്െപത്്്ി.

െന്ഷയ്രില്്
നിന്്് ൊപേ്വെ
മൊവറാണവവ
റസ് െന്ഷയ്രി
വലക്്് െടര്െ
യ്ള്്്. ശവ്ാസ
വൊശങ്്മളയാ
ണ്മൊവിഡ്19
വവറസ്െള്്
ആദയ്ംെീഴമ്പ്്ട്
ത്്്െ.മെഡിക്്
ല്്സയന്്സ്അ
വസാനൊയി െ
മണ്്ത്്ിയ ഈ 
വവറസിമനെീ
ഴമ്പ്്ട്ത്്ാന്
ള്്ഒര്വാകസ്ി
നം് ഇത്വമര
വിെസിപ്്ിച്്ിട്്ി
ല്്. എയഡ്സ്്
വരാഗിെള്്ക്്്ന
ല്്ക്ന്്േടക്്മ്
ള്്ആ്്്ിവവറ
സ്െള്മട െരി
ഷെ്രിച്്െേിപ്്ാ
ണ് മൊവറാണ വരാഗിെളില്് െരീ
ക്്ിക്്്ന്്ത.്വരാഗംെലശലായാല്്
മവ്്്ിവലറ്്റ്െള്മടസഹായവത്ാ്
മടൊപേ്വെജീവന്്നിലനിര്്ത്്ാനാ
വ.്അേിന്ഐസിയ്അടക്്മ്ള്്
സൗെരയ്ങ്്ള്് വവണം. ഇത്്്യയി
മലാട്്ാമെ എഴ്െേിനായിരവത്ാ്
ളം ഐസിയ്െള്് ൊപേ്വെയ്ള്്്.
മൊവറാണമെമട്്ന്്ങ്്്മൊട്്ിപ്്്
റമപ്്ട്്ാല്് ഇവമയല്്ാം മൊടിയിട
യില്്നിറയം്.നിലവില്്മവ്്്ിവലറ്്
റ്െള്് ഉെവയാഗിക്്്ന്് വരാഗിെ
ളം്െഷ്്ത്്ിലാകം്.
വെരളത്്ിമ്്്ൊരയ്ംഅേിലം്

െഷ്്ൊണ.്37,600ല്്പ്്രംെിടക്്െ
ളാണ്വെരളത്്ിമലആശ്െപേ്ിെ
ളില്ള്്ത.്അമേല്്ാംഇവപ്ാ്ള്്ത്്
മന്്െറ്്് വരാഗിെമളമക്ാ്ണ്്്നിറ
ഞ്് അവസ്്യിലം്. സംസ്്ാനം
പ്ലര്്ത്്്ന്്വലിയജാപഗ്േമ്ലൊ
ണ്മൊവിഡ്ബാധിേരമ്ടസംഖയ്
ഇപേ്യം്ക്റച്്്നിര്്ത്്്ന്്ത.്ഇ
നിഅഥവാവസാഷയ്ല്്സമ്പ്െഡിങ്

ഭയവക്്ണ്്സാഹേരയ്മ്ണ്്ായാലം്
സംസ്്ാനത്്്െേിനായിരവത്ാ്ളം
ഐമസാവലഷന്് മബഡ്െള്് സ
ജ്്ൊക്്ിയിട്്്ണ്്്,സര്്ക്്ാര്്.
ഏോയാലം്2018മലപെ്ളയമത്്
അേിജീവിച്്േിമനക്്ാള്് െര്േ
വലാമടയാണ് വെരളീയ ജനസമ്
ഹംമൊവറാണമയമേറ്ക്്ാന്്ഒ
ര്െിച്്്നില്്ക്്്ന്്ത.്ഒറ്്മപ്്ട്്േില
രൊപേ്വെഅേില്്നിന്്്വഴ്േിനി
ല്്ക്്്ന്്്ള്്്.അവമരനിയെെരൊ
യി വനരിടാന്ള്്സര്്ക്്ാര്് നീക്്
ത്്ിനം്നമ്്ള്്ഒറ്്മക്്ട്്ാണ.്സാമ്
ഹയ് പെ്േിബദ്്േ വളമരക്്്ട്േല്്
പെ്െടൊവെണ്് അവസരൊണിത.്
വെപദ്്് സര്്ക്്ാര്ൊയി െരൊവധി
സഹെരിച്്്,വെരളത്്ിമലപെ്േിെ
ക്്ങ്്ള്മടക്ടിസഹെരണംഉറ
പ്്ാക്്ി,മൊവറാണവിര്ദ്്ജനെീ
യവൊരാട്്ംശക്്ൊക്്ിയവെരളൊ
ണ്സ്പ്്ര്്.അേിന്വനത്േവ്ംന
ല്്ക്ന്്മ്ഖയ്െപത്്്ിെിണറായിവിജ
യനാണ്ോരം.

മ ല യാ ളി പര് ണ യി ക്് ണം, ര ശ്്ി മ ഘ ട്് മ ല നി ര ക ളള 
സി നി ക ്ഷണ്

കാ ലാവസ്്ാ വയ്േി
യാനം ഭ്െിയില്്

സ്ഷ്്ിക്്്ന്്ഗ്ര്േരപെ്േി
സന്്ിെള്മട െശ്്ാത്്ല
ത്്ിലാണ്െലവപ്്ഴം്ഈ
ദിനം െടന്്് വൊക്ന്്ത.്
എന്്ാല്്ഇത്്വണെന്ഷയ്
രാശിേമന്്നിലനില്്പ്്ിനാ
യിമൊര്ത്ന്്സെയത്്ാ
ണ് ൊലാവസ്്ാ ദിനം എ
ത്്്ന്്ത.്
എല്്ാ വര്്ഷവം് ൊര്്ച്്്

23നാണ് വോെ ൊലാവ
സ്്ാ ദിനൊയിആേരിക്്്
ന്്ത.്ഐെയ്രാപഷ്്്സംഘടന
യ്മടെീഴില്ള്്വോെൊ
ലാവസ്്ാ സംഘടനയ്മട
ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിലാണ്ഈദി
നാേരണം.ഈവര്്ഷംമൊ
വിഡ്19ബാധഎത്്ിയില്്ാ
യിര്മന്്ക്്ില്് െലയാളിഏ

മറേര്്ച്്മേവയ്്ണ്്ിയിര്ന്്
ത് വെരളത്്ിമല ച്ടിമന
ക്്്റിച്്ായിരിക്്്ം.
ൊരണം മ്ന്് വര്്ഷങ്്

മളഅവെക്്ിച്്്ഈവര്്ഷം
വളമരവനരവത്്േമന്്വെര
ളംഅേയ്്ഷണ്ത്്ിമ്്്െിടി
യിലെമപ്്ട്്് െഴിഞ്്്. സാ
ധാരണയായിഏപെ്ില്്-വെയ്
ൊസങ്്ളില്്അന്ഭവമപ്്ട്
ന്്ച്ട്ഈവര്്ഷംമഫപര്്
വരിൊസവത്്മടേമന്്അ
ന്ഭവമപ്്ട്്്ത്ടങ്്ിഎന്്ോ
ണ്യാഥാര്്ഥയ്ം.വരം്വര്്ഷ
ങ്്ളിമലോെനിലഇേിലധി
െം െഠിനൊയിരിക്്്മെ
ന്്്ം,വോെത്്്ഏറ്്വം്ച്ട്
ക്ടിയ ഭ്പെ്വദശങ്്ളിമോ
ന്്ായിനമ്്്മടനാട്ൊറ്െ
യാവോഎന്്്ംസംശയംഉ

യര്െയാണ.്ഭ്െിയിമലെഴി
ഞ്്40ന്റ്്ാണ്്്െളിമലൊ
ലാവസ്്മയ ക്റിച്്് ശാ
സപ്േ്വോെംനടത്്ിയെഠന
ങ്്ള്മടമവളിച്്ത്്ിലം്അ
േിവലക്്ാണ്ൊരയ്ങ്്ള്്വി
രല്്ച്ണ്്്ന്്ത.്
ൊലാവസ്്യ്മടശരാശ

രി െണക്്്െളില്് നിന്്്
ണ്്ാവ്ന്് ദീര്്ഘൊല ൊറ്്
ങ്്മളയാണ് ൊലാവസ്്ാ
വയ്േിയാനംഎന്്ത്മൊണ്്്
അര്്ഥൊക്്്ന്്ത.്ആവോള
ോെനൊണ് ൊലാവസ്്ാ
വയ്േിയാനങ്്ള്്ക്്്പെ്ധാന
ൊരണം.ജീവിേംഅസഹയ്
ൊക്്്ന്്ക്ടിയച്ടം്അ
േിവ്ദ്്ിയം് ച്ഴലിക്്ാറ്്്ം
ഉയര്ന്്സമ്പദ്നിരപ്്്ംഅ
പെ്േീക്്ിേ മവള്്മപ്്ക്്

വം്എല്്ാംൊലാവസ്്ാവയ്
േിയാനം മൊണ്്് ഉണ്്ാക്
ന്്്.ഇമേല്്ാംനാംഅന്ഭ
വിച്്്െഴിഞ്്്.ഭ്െിയിമല
ജീവമ്്്നിലനിലപ്്്അസാ
ധയ്ൊക്്്ന്് വിധത്്ില്ള്്
ൊലാവസ്്ാവയ്േിയാനങ്്
ള്്ഇല്്ാോക്്ാന്്വനങ്്ള്
മടയം് ജലവപ്സാേസ്െള്
മടയം്സംരക്്ണംഅേയ്ാ

വശയ്ൊണ.്
െഠനങ്്ള്്അന്സരിച്്്

െടലിമ്്്യം്െശ്്ിെഘട്് െ
ലനിരെള്മടയം് സാെീെയ്ം
മൊണ്്ാണ്വെരളത്്ില്്ന
ല്്െഴെിട്്്ന്്ത.്െരയില്്െര
ങ്്ളം്െലെളം്ക്റഞ്്ാല്്
െഴയിലം് ൊറ്്മ്ണ്്ാൊമെ
ന്്്ം െഠനങ്്ള്് വയ്ക്്ൊ
ക്്്ന്്്. ഇവമയല്്ാം സംര

ക്്ിവക്്ണ്്ത്നമ്്്മടനില
നില്്പ്്ിന്ആവശയ്ൊണ.്അ
േിനാല്്മൊവിഡില്്നിന്്്
െടങ്്ിവര്വപ്്മഴക്്ിലം്ന
മ്്്മട പെ്ക്േിമയ പെ്ണയി
ക്്ാന്്നമ്്ള്്േയാറാവണം.
അമല്്ക്്ില്് ഇനിമോര്
മൊവിഡ്ൊലവത്്ക്്്വെ
രളംഎന്്ഭ്പെ്വദശം വൊ
ലം്ഉണ്്ാവില്്.

ക് റഞ്്ത്
ഒര്െീറ്്

മറക്്ിലം് െമറ്്
രാള്ൊയി അെ
ലം ൊലിച്്ാല്്
അയാള്് ത്മ്്്
െവോ ത്പ്്്െ
വോ ച്െയക്്്്
െവോ മേയ്്്
വപ്്ള്്ഉണ്്ാൊ
വ്ന്് വപ്ഡാപ്
മലറ്്്ഇന്്മഫക്്
ന്്േടയാം.വോഗി
യായ ഒരാള്് ത്
മ്്്െവോ ച്െ
യക്്്്െവോ മേ

യ്്്വപ്്ള്്മേറിക്്്ന്്ത്പ്്ല്്െണങ്്ളാണ്
വോഗംെരത്്്ന്്ത.്െേിയായമ്ന്്െര്േല്്
ഇല്്ാമേത്മ്്്വപ്്ള്്വലിയത്പ്്ല്്െണിെ
െള്്ഒന്്രെീറ്്ര്്വമരയം്മേറിയവഅേിലം്
ക്ട്േല്് അെലത്്ിലം്  െരക്്ാവ്ന്്ോ
ണ.്
ഹസേ്ദാനംവഴിെമറ്്രാമളവോസവ്ത്്ം

വെമൊണ്്ായാല്്വൊലം്മ്ഖവ്ത്സെ്
ര്്ശിക്്ര്ത.്െലപെ്േലങ്്ളില്്മൊട്്വെെ
ളില്്നിന്്്ംവോഗംെെര്വാന്്അത്ഇടയാ
ക്്്ം.മൊവോണവവറസ്മ്ന്്്ദിവസത്്ി
ലധിെംജീവവോമടയിരിക്്്ന്് പെ്േലങ്്ള്
മ്ണ്്്.അവിടങ്്ളില്്മൊട്ന്്വര്്ആവെ
െള്്മൊണ്്്മ്ക്്്ംെണ്്്ംവായം്സെ്ര്്ശി
ക്്്വപ്്ള്്അണ്ക്്ള്്സംപെ്െിക്്്ന്്്.ത്റ
സായസ്്ലങ്്മളക്്ാള്്അടച്്ിട്്തം്ശീേീെ
രിച്്ത്ൊയമ്റിെളില്്വവറസ്ക്ട്േല്്സ
െയംനിലനില്്ക്്്ം.
എപേ് പശ്ദ്്ിച്്ാലം് പെ്േലങ്്ളിലം് മ്ഖ

ത്്്ം മൊടാനിടയ്ണ്്് എന്്േിനാല്് ഇട
യക്്്ിമട വോപ്്്െവോഗിച്്്വെെള്്െഴ്
ക്െ.യാപേ്മേയത്്വന്്ാല്്വോപ്്്വേച്്്
ക്ളിക്്്െ.വോപ്്്ംമവള്്വം്ഉെവോഗിച്്്
െഴ്ക്ന്്ത് വവറസ് നശിക്്ാനിടയാക്്്

ന്്്.വവറസിമനനശിപ്്ിക്്ാന്്ഏറ്്വം്ഉെ
ൊരപെ്ദൊയരീേിയാണ്വപ്ബക്്്ദമേയിന
എന്്സര്്ക്്ാര്്നിര്്വദ്്ശം.
മൊവോണയക്്്്ഫലപെ്ദൊയേിെിത്്ഇ

നി െണ്്്െിടിക്്ാന്് ഇരിക്്്ന്്വേയ്ള്്്.
വോഗപെ്േിവോധവശഷിയ്ള്്ഒരാള്്ക്്്വോ
ഗങ്്ള്്ഒഴിവാക്്്ന്്േിനം്വോഗേീപവ്േക്
റയക്്്്ന്്േിനം്സാധിക്്്ം.ആയേിനാല്്
വോഗപെ്േിവോധവശഷിവരധിപ്്ിക്്്വാന്്പശ്
ദ്്ിക്്്െ.െത്്്വയസിന്ോമഴയ്ള്്ക്ട്്ി
െള്്,അറ്െത്വയസില്്ക്ട്േല്്പെ്ായമ്
ള്്വര്്,െിഡ്നിവോഗമ്ള്്വര്്,ഡയാലിസി
സ്മേയ്്്ന്്വര്്,െീവോമേറാപ്്ിക്്്വിവധയ
രായവര്്,ദീര്്ഘനാളായിപെ്വെഹവം്ഹ്വപ്ദാ
ഗവ്മ്ള്്വര്്,ശവ്ാസംമ്ട്്്ള്്വര്്,ഗര്്ഭിണിെ
ള്്,െിടപ്്്വോഗിെള്്എന്്ിവര്്വോഗപെ്േി
വോധവശഷിക്റഞ്്വരാണ.്ഒര്വോഗവം്
ഇല്്ാത്്വര്്അവര്മട പെ്േിവോധവശഷിവ
ര്്ദ്്ിപ്്ിക്്്ന്്േിന്പശ്ദ്്നല്്െണം.
പെ്േിവോധവശഷിക്ട്്്ന്്േിനായിഭാരേീ

യേിെിത്്ാവക്പ്്ിമ്്്െീഴില്ള്്സ്്ാെന
ങ്്ളില്്നിന്്്ംമവള്്ംേിളപ്്ിച്്ാറ്്ിക്ടിക്്്
വാന്ള്്ഷഡംഗച്രണം,പ്െയക്്്്ന്്േി
ന്അെരാജിേധ്െച്രണം,െഴിക്്്ന്്േിന്
പദ്ാക്്ാദിെഷായം,ഇന്്്ൊത്്ംെഷായം,ഗ്
ള്േയ്ാദിെഷായം,ഗ്ള്േീച്രണം,സ്ദര്്ശ
നംഗ്ളിെ,വിലവ്ാദിഗ്ളിെ,ദ്ഷീവിഷാരിഗ്

ളിെഎന്്ിവസൗജനയ്ൊയിനല്്െിവര്ന്്്.
ക്േയ്നിഷ്്,ദിനേരയ്,ൊലാവസ്്യക്്്ന്
സരിച്്േരയ്െള്്എന്്ിവൊലിക്്ണം.
എള്പ്്ംദഹിക്്്ന്്തം്ശ്ദ്്വ്ൊയഭക്്
ണംെഴിക്്ണം.േണ്ത്്വഒഴിവാക്്ണം.
മേറിയവോഗലക്്ണങ്്ള്്ക്്്വൊലം്ത്
ടക്്ത്്ില്്േമന്്േിെിത്്ിക്്ണം.
ഒന്്്പശ്ദ്്ിച്്ാല്്നമ്്ള്്എപേ്പെ്ാവശയ്ൊ

ണ്വായിലം് െണ്്ിലം് മ്ക്്ിലം്സെ്ര്്ശി
ക്്്ന്്മേന്്്അത്്്േമപ്്ട്്്വൊകം്. അപേ്
യം്േവണെലപെ്േലത്്ില്മ്ള്്വവറസ്
െമളസെ്ര്്ശിച്്വെെളില്മടനമ്ക്്്വവ
റസ്ബാധലഭിക്്്വാന്്സാധയ്േയ്മണ്്ന്്
ൊരയ്ംെറക്്ണ്്.ആയേിനാല്്
ത്മ്്്ന്്േിനം്േീറ്്്ന്്േിനം്ത്പ്്്ന്്േി
നം്ച്െയക്്്്ന്്േിനം് ഒര് െരയ്ാദ ൊണി
ക്്ാന്്പശ്ദ്്ിവച്്െേിയാക.്ത്മ്്്വപ്്ഴം്ച്
െയക്്്്വപ്്ഴം്ത്വാലഉെവോഗിച്്്മ്ഖംെ
വര്്മേയ്്്ന്്ോണ്ഏറ്്വം്നല്്ത.്
വിവദശത്്്നിന്്് വന്്വര്് നിര്്ബന്്ൊ
യം്14ദിവസമെക്്ിലം്വീട്്ില്്േമന്്വിപശ്െി

ക്്്െ.മൊത്ഇടങ്്ള്്സദ്്ര്്ശിക്്ാന്്ൊടി
ല്്.ആവീട്്ില്ള്്െറ്്്ള്്വരം്പ്റത്്ിറങ്്ാ
മേസാമ്ഹയ്പെ്േിബദ്്േൊണിക്്്െ.
നമ്്്മടഅപശ്ദ്്മൊണ്്്െറ്്്ള്്വര്്ക്്്അ
സ്ഖംവന്്ാല്്അത്െറങ്്ിത്്ിരിഞ്്്നമ്
ക്്്ംനമ്്്മടവവണ്്മപ്്ട്്വര്്ക്്്ംേമന്്െിട്്്
മെവ്ന്ര്്ക്്്െ.വിവാഹം,െരണം,ഉത്്വം,
നെസ്ൊരം, പെ്ാരഥന,െളിെള്്ത്ടങ്്ിഎ
ന്്്േമന്്ആയാലം്
ക്ട്്ംക്ടര്ത്എന്്നിരവദശംൊലിക്്്െ
േമന്്വവണം.
മൊവോണമയക്്ാള്് വെെന്്ാരായനിപ്്

യം്െറ്്്ംനമ്്ള്്അേിജീവിച്്്എന്്ത്ശരി
േമന്.്എന്്ാല്്അത്ഒര്രാജയ്വത്്ഒര്പെ്
വദശവത്്ൊപേ്ൊയിര്മന്്ക്്ില്്മൊവോണ
െിക്്വാറം്എല്്ാരാജയ്ങ്്ളിലം്ഏോണ്്്ഒ
വരസെയംവയ്ാെിക്്്ന്്്ണ്്്എന്്ൊരയ്ംഅ
റിയാെവല്.്ആയേിനാല്്മൊവോണയ്മക്്
േിവരയ്ള്് പെ്േിവോധം ഓവോര്ത്്ര്മട
യം് പെ്ധാനഉത്്രവാദിത്്ൊയിൊറിയിരി
ക്്്ന്്്.

സാനിവറ്്സര്്നിര്്ൊണത്്ിന്സര്്ക്്ാരിന്സഹായവ്ൊയിഎത്്ിയഎകവ്സസ്വക്പ്്്അധിക്േ
ര്്ക്്്അഭിനദ്്നം.മൊവിഡ്പെ്േിവോധത്്ിന്മ്ഖയ്ഉൊധിയാ
യസാനിവറ്്സര്്നിര്്െിക്്ാന്്എകവ്സസ്വക്പ്്്5000ലിറ്്ര്്
സെ്ിരിറ്്ാണ്സര്്ക്്ാരിന്വെൊറിയമേന്്്െപേ്ങ്്ളില്്നിന്്്
അറിഞ്്്.മൊണ്്ിമ്േലായവമ്േല്്സര്്ക്്ാര്്നിയപത്്്ണ
ത്്ില്ള്്ഡിസ്്്്ിലറിയില്്നിന്്്ള്്സെ്ിരിറ്്് വമരയാണ്എ
കവ്സസ്വക്പ്്്ലഭയ്ൊക്്്ന്്ത.്ഏറ്്വം്ഉേിേവം്െിെച്്ത്
ൊയേീര്ൊനൊണിത.്
മവറ്മേവസ്്്്ഷന്്മ്റ്്ത്്്െിടന്്സെ്ിരിറ്്്വശഖരംജനത്്ി

ന്ഗ്ണൊയി.അത്വൊമലമൊലീസ്ൊര്്ക്്്ംഒര്ൊരയ്ംമേ
യ്്ാം.േങ്്ള്മടവസ്്്്ഷന്െളില്്ക്ടിക്്ിടക്്്ന്്വണ്്ിെള്്ആ
പെ്ിവിലയക്്്്വിറ്്്ആെണംആവോഗയ്വക്പ്്ിന്വെൊറണം.
വൊടിെള്മടആപെ്ിയാണ്വെരളംഒട്്ാമെഉള്്ത.്ഒന്്്െനസി
ര്ത്്ിയാല്്മൊലീസിനം്ഈെഹാൊരിയ്മടൊലത്്്ആവോ
ഗയ്വക്പ്്ിമനസഹായിക്്ാം.

എ ന്്. പപ് സാ ദ,് പൊ ക്് ത്്ി ല്്, ആ ല പ്്് ഴ. 

കേരളംസൂപൂൂരൂൂ,പിണറായിയാണൂതാരം
ഫിംഗരശര്ിന്്്്
സി.പി. രാജഡേഖരന

കകാലോണവിര്ദ്്ലരാരാട്്ത്്ില്്മകറ്്ല്്ാസംസ്്ാെങ്്കെയം്
രിന്്ിലാക്്്ന്്വലിയകര്തലാണ്ലകരെസര്്ക്്ാര്്ആവിഷക്രിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്അല്്ായിര്കന്്ങ്്ില്്ഇശത്യധികംജെസാശദ്്്തയ്ള്്,ഏറ്്വം്
ക്ട്തല്്ശര്വാസികള്ള്്,ശര്തിരീര്്ഷകരാത്ഗതാഗതസംവിധാെം

ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്ഉരലയാഗിക്്്ന്്ജെങ്്ള്ള്്
ഒര്സംസ്്ാെത്്്കാരയ്ങ്്ള്്കകവിട്്്ലരാലകണ്്തായിര്ന്്്.

ഇന്്്ലോകകാലാവസ്്ാദിെം

ബിഗസ്്്്്സലയ്്ട്്്,എക്സസസ്

മെമര്ൊമെയിൽ

ഒരുദിവസതതുുകുുലുു,കരുതലുു
വരംുദിവസങുുളിലംുതവണം
""ഏറ്്വം് വൊശമപ്്ട്്ത് വരാനിരിക്്്ന്്വേയ്ള്്്.''സമ്െയിനില്്അന്നിെിഷംെടര്
ന്്മൊവറാണവവറസ്ഭീഷണിമേറ്ക്്ാന്്രാജയ്
ത്്്സമ്്്ര്്ണനിവരാധനംെേിനഞ്്്ദിവസവത്്
ക്്്ക്ടി നീട്്ിമക്ാ്ണ്്്അവിട്മത്് പെ്ധാനെപത്്്ി
മെവപ്ഡാസാഞ്്സിമ്്് പെ്സേ്ാവനയാണിത.്ഈ 
പെ്സേ്ാവനയ്മടആഴംസമ്െയിനില്്ൊപേ്ംഒത്
ങ്്്ന്്ില്്.ഇേിനെം28,572വെര്്ക്്്മൊവിഡ്19
വവറസ്സ്്ിരീെരിക്്്െയം്1720വെര്്െരിക്്്െ
യം്മേയേ്സമ്െയിനിലാണ്ഇന്്മലഏറ്്വം്ക്ട്
േല്്ആള്െള്്ഈവവറസ്ബാധമ്ലംെരണത്്ി
ന്െീഴടങ്്ിയത-്400വെര്്.വേന,ഇറ്്ലി,ഇറാന്്,
സമ്െയന്്്ത്ടങ്്ിമൊവറാണബാധഅേിര്ക്്ൊ
യരാജയ്ങ്്ളില്്ത്ടക്്ത്്ില്്െണ്്വരാഗവയ്ാെനരീ
േിയാണ്ഇവപ്ാ്ള്്ഇത്്്യയില്്ൊണ്ന്്മേന്്ആ
വരാഗയ്വിദഗധ്ര്മടമ്ന്്റിയിപ്്്നമമ്്ഭയമപ്്ട്ത്്്
െയല്്,നാംഓവരാര്ത്്ര്മടയം്െണ്്്ത്റപ്്ിക്്്െ
േമന്്വവണം.
ഇത്്്യയിമല132വൊടിജനങ്്ളം്ഈഉത്്രവാദി

േവ്മത്്ക്്്റിച്്്വബാധവാന്്ാരാമണന്്ാണ്പെ്ധാ
നെപത്്്ിനവരപദ്്്വൊദിആഹവ്ാനംമേയേ്വദശീയെ
ര്്ഫയ്്വിന്ലഭിച്്േെര്്പ്്ന്്െിന്്്ണൊണിക്്്ന്്
ത.്െരവപ്െരണവയാനിര്്ബന്്വൊഇല്്ാമേമ്ഴ്വന്്
ജനങ്്മളയം്വപ്ബക്്്ദമേയിന്്െയ്ാംമെയന്ില്്െ
മക്്ട്പ്്ിക്്ാന്്െഴിഞ്്ത്വലിയവനട്്ൊയി.
വെരളെടക്്ംആറ്സംസ്്ാനങ്്ളിമല75ജില്്െള്്
പ്ര്്ണൊയിഅടച്്ിട്്്മൊണ്്്മൊവിഡ്19പെ്േിവരാ
ധംക്ട്േല്്െര്്ക്്ശൊക്്ാനാണ്വെപദ്്്സര്്ക്്ാര്്
വിഡിവോവൊൺഫറനസ്വഴിവിളിച്്്ക്ട്്ിയഉന്്
േേലവോഗം നിരവദശിക്്്ന്്ത.്ക്ടാമേരാജയ്വയ്ാ
െെൊയിമ്ഴ്വന്്മപ്ടയന്്്സര്്വീസ്െളം്മെമപ്ടാ
മറയല്്,അത്്ര്്സംസ്്ാനബസ്സര്്വീസ്െള്്എന്്ി
വയടക്്മ്ള്്മൊത്ഗോഗേസംവിധാനങ്്ളം്ൊ
ര്്ച്്്31വമരനിര്്ത്്ിവയക്്്ാനം്ഉന്്േേലവയാഗ
ത്്ില്്േീര്ൊനൊയി.പ്രണൊയിഅടച്്ിട്ന്്ജില്്
െളിലഅേയ്ാവശയ്വസവനങ്്ളല്്ാമേെറ്്്സര്്ക്്ാര്്
വക്പ്്്െമളാന്്്ംപെ്വര്്ത്്ിക്്ില്്.ഭക്്്യവസത്്ക്്
ള്്വില്്ക്്്ന്്െടെള്്,വഹാട്്ല്െള്്,റസ്്്്റന്്്്െള്്,
മെഡിക്്ല്്വഷാപ്്്െള്്,ആശ്െപേ്ിെള്്,മെവപ്ടാള്്
െമ്്്െള്്,മൊലീസ്വസ്്്്ഷന്െള്്ത്ടങ്്ിയവപെ്വ
ര്്ത്്ിക്്്ം.എന്്ാല്്ഈസ്്ാെനങ്്ളം്നിരീക്്ണ
ത്്ിലായിരിക്്്ം.ഇങ്്മനജില്്െളഅടയക്്്്ന്്ത്
സംബന്്ിച്്്അത്്ിെേീര്ൊനംസംസ്്ാനസരക്്ാ
ര്െളാണ്എട്വക്്ണ്്ത.്അമേത്്ായാലം്നടെടിെ
ള െട്പ്്ിക്്ാമേ രക്്യില്്എന്്ോണ് രാജയ്ത്്്
മൊത്വവഉയര്ന്്േിപേ്ം.
വിവദശത്്്നിമന്്ത്്ിയആള്്വരാഗവിവരംെറ

ച്്്വച്്്അലക്്്യൊയിസഞ്്രിച്്ൊസര്്വഗാഡ്ജില്്
യില്്ഇന്്മലഅഞ്്്വെര്്ക്്്ക്ടിവരാഗംസ്്ിരീെ
രിച്്്.ഇവോമടഇന്്മലൊപേ്ംവെരളത്്ില്്15വെ
ര്്ക്്്പ്ത്ോയിവരാഗംസ്്ിരീെരിച്്ിരിക്്്െയാണ.്
ഇമോര്വലിയസംഖയ്യാണ.്
മൊവറാണവരാഗംേിെിത്്ിക്്്െഎള്പ്്െല്്.അ
േിന്ള്്വാകസ്ിനം്ലഭയ്െല്്.എയഡ്സ്്അടക്്ംെറ്്്
ൊരെവവറല്്വരാഗങ്്ള്്ക്്്ള്്വാകസ്ിന്െളില്്
േിലൊറ്്ങ്്ള്്വര്ത്്ിയാണ്മൊവറാണയമ്ക്്േി
വരപെ്വയാഗിക്്്ന്്ത.്െന്ഷയ്രില്്നിന്്്ൊപേ്വെഇ
ത്വമരവരാഗംെടര്ന്്ോയിെണ്്ിട്്്ള്്്.അത്മൊ
ണ്്ാണ് വസാഷയ്ല്്ഡിസ്്്്ന്്സിങ്എന്്സ്രക്്ിേ
അെലംൊലിക്്ലില്മടവരാഗമത്്േടയാന്് പശ്െി
ക്്്ന്്ത.്െരൊവധിജനസമ്്ര്്ക്്ംഒഴിവാക്്്െൊ
പേ്ൊണ്വൊംവഴി.ഇന്്മലഒര്ദിവസവത്്ക്്ാണ്
വദശീയെര്്ഫയ്്ഏര്്മപ്്ട്ത്്ിയത.്ഈൊസം31വ
മരവരാഗവയ്ാെനത്്ിന്ള്്സാധയ്േവളമരഅധിെ
ൊയേിനാല്്അപേ്യം്ദിവസവത്്മക്്ക്്ിലം്അേി
ശക്്ൊയമ്ന്്െര്േല്െള്്സവ്ീെരിവച്്െേിയാക.്
പ്ര്്ണൊയവലാകഡ്ൗൺ്്മൊണ്്്ൊപേ്ംമൊവി

ഡ്19വവറസ്െമളഅെറ്്ിനിര്്ത്്ാനാവില്്.വവറ
സിമ്്്സാന്്ിധയ്ംസ്്ിരീെരിച്്മ്ഴ്വന്്ആള്െളം്
സവ്യംെവ്ാറവ്്്ന്്മേയത്്െറ്്്ള്്വരില്്നിന്്്അ
െലംൊലിക്്ണം.വലാെത്്ാമെമൊവിഡ്ബാധിച്്
വര്മടഎണ്്ംമ്ന്്്ലക്്ത്്ിലധിെൊയി.എണ്്ംഇ
നിയം്ക്ടാം.
േരിപേ്ത്്ില്്ഇവന്ാ്ളെില്്ാത്്പേ്വവഗത്്ിലം്വി
സത്്േിയില്ൊണ്മൊവറാണവവറസ്വയ്ാെിക്്്
ന്്ത.്ഏറ്്വം്ക്ട്േല്്െരണസംഖയ്വരഖമപ്്ട്ത്്ി
യഇറ്്ലിയില്്നാല്ദിവസത്്ിന്ള്്ില്്വരാഗിെള്
മടഎണ്്ംഇരട്്ിെവിഞ്്്.മൊവിഡ്19വവറസ്െ
ള്്വേനയിമലവ്ഹാനില്്പെ്േയ്ക്്മപ്്ട്്ിട്്്മ്ന്്്ൊ
സംേിെഞ്്ിട്്ില്്.ഇേിനെം188രാജയ്ങ്്ളില്്അത്
െടര്്ന്്്െഴിഞ്്്.െരണസംഖയ്13,500ഉംെവിഞ്്്
ക്േിക്്്ന്്്.ഇപേ്യം്ച്ര്ങ്്ിയസെയംമൊണ്്്,ഇ
പേ്യം്ക്ട്േല്്രാജയ്ങ്്ളില്്ഇപേ്യം്അധിെംവെ
മരമൊമന്ാ്ട്ക്്ിയവവമറാര്െെര്്ച്്വയ്ാധിയ്െില്്.
ഭ്െിയ്മടഉത്്രാര്്ധവഗാളത്്ിമ്്്എൺ്്െത്ശേ
ൊനംജനവാസ വെപദ്്്ങ്്മളയം്ഈ വരാഗംെീഴട
ക്്ി.ഈ ഭീെരാവസ്്യാണ്സെ്ാനിഷ് പെ്ധാനെ
പത്്്ിയ്മടവാക്്്െളില്്പെ്േിധവ്നിച്്ത.്
ഇത്്്യക്്്മൊത്വിലം്വെരളത്്ിന് പെ്വേ്യെി

ച്്്ംഅത്ബാധെംേമന്.്മൊവിഡിമനേിവരൊ
ണിക്്്ന്്മേറിയഉദാസീനേയക്്്്വൊലം്വലിയ
വിലനല്്വെണ്്ിവരം്.അത്മൊണ്്്േമന്്ആവരാ
ഗയ്വക്പ്്്അധിക്േര്മടനിര്്വദശങ്്ള്്െര്്ശനൊ
യിൊലിച്്്ംസര്്ക്്ാര്്നടെടിെള്ൊയിപ്ര്്ണൊയി
സഹെരിച്്്ംവരം്ദിവസങ്്ളിലം്നമ്ക്്്മൊവറാ
ണവിര്ദ്്വൊരാട്്ംശക്്ൊക്്ാം.

കൊവിഡ്19പര്തിരോധംഎങ്്കെ

ഡോ.  ഷ ര്്മ ദ ്ഖാ ന്്  
(സീനിയര്്മെഡിക്്ല്്
ഓഫിസര്്ഗവ.ആയ്ര്്വവ
ദഡിസ്മെന്്സറി,
വേരൊന്്ത്ര്ത്്്)

ചിലകാരയ്ങ്്ള്്ശര്ദ്്ിച്്ാല്്
കൊവിഡ്19കെഫലശര്ദമായിതടയാം
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ഛതുുിസഗ്ഡിൽ 
നകസുലാപകുെണം;
17 ജൈാനുുാരകുുു ൈീരമരുയുു
നയ് ്ഡ ല ഹി: ഛത്്ി സഗ് ഡി 
ല ബ സത് ര റമ ഖ ല യി കല സ ്
കമ് യി ല്് മാ റോ യി സ്്്്് െ ള ്മാ 
യ ്ണ്്ാ യ  ഏ റ്്് മ ്ട്് ലി ല്് 17  േ 
ക്്ാ വസ നി െ ര ക്്് ൈീ േ മ ്
തയ്.് നപ് റത്യ െ ദൗ തയ് റസ ന യി 
കല അ ഞ്്്ം ജി ല്്ാ ദൗ തയ് റസ 
ന യി കല 12ഉം  റപ ോ ണ ് മ േി 
ച്് ത.് 

ശ നി യാ ഴച് യ ്ണ്്ാ യ ഏ റ്്് മ ്
ട്് ലി ല ഇ ൈ കേ ൊ ണാ താ യി ര ്
ന്്്. ഇ ന്് കല മ ്ത റദ ഹ ങ്് ള
െ കണ് ്ത്്് െ യാ യി ര ്ന്്്. 14
വസ നി െ ര ക്്് പ േി റക് ്റ്്ി ട്്് 
ണ്്്. ഇ ൈ കേ  അ െ കല  റാ യപ് ്
േി കല ആ ശ ്പ നത്ി യി ല നപ് റൈ 
ശി പ്്ി ച്്്. 

ശ നി യാ ഴച് ഉ ച്് റോ കട
കൊ ര്്ജാ ഗ ്ഡ റമ ഖ ല യി ലാ ണ്
ഏ റ്്് മ ്ട്് ല ്ണ്്ാ യ ത.് കകൈ ക ്

റന് ്േം ൈ കേ ഏ റ്്് മ ്ട്് ല ത ്ട ര 
ന്്്. നപ് റദ ശ ത്്് മാ റോ യി സ്്്്്
സാ ന്്ി ധയ് മ ്കണ് ്ന്് ൈി ൈ േ 
കത് ് ത ്ട ര്്ന്്് ഡി ആ ര ജി,
റൊ നബ്, എ സട്ി എ ഫ ്എ ന്്ി ൈ 
യി ല നി ന്്് ള്് അ റ ്ന ്റം ഗ
സം യ ്ക്് റസ ന കത േ ച്്ി ലി 
കന ത്്ി യ റപ് ്ള മാ റോ യി സ്്്്് 
െ ള കൈ ടി യ ്തി ര ക്്് െ യാ യി 
ര ്ന്്്. 

മ ദ്് ൈി ഹി ഡമ് യ ്കട റന ത ്
തവ് ത്്ി ല ്ള്് ൈ ോ ണ ്ആ റെ േ 
മ ണം ന ട ത്്ി യ ത.്  300ാളം  മാ 
റോ യി സ്്്്് െ ള ഇ ൈ ര ്കട റന 
ത ്തവ് ത്്ി ല ഉ ണ്്ാ യി ര ്ന്്്.
2017ന ് റശ ഷം ന ട ന്് ഏ റ്് വം്
ൈ ലി യ ആ നെ് മ ണ മാ ണി ത.്
അ ന്്് ന ട ന്് ആ നെ് മ ണ ത്്ി 
ല 25 സ ്േ ക്്ാ ഉ റദ്ോ ഗ സ്് ര
കൊ ല്് കപ് ്ട്്ി ര ്ന്്്.

തി ര ുവി താം ക ുർുു യദ വ സവും യോ ർുുഡി രുുു
കീ ഴി ല ുളുു ഒ ര ുയഷു ുപതു തുുി ലംു 
ഭ കുു ർുുകു്ു പരു യവ ശ നം ഉ ണുുാ കി ലുു 

തി ര ്ൈ ന ത്് പ ്േം: കൊ ൈി ഡ്
19 നപ് തി റോ ധ ന ട പ ടി െ ള ്കട
ഭാ ഗ മാ യി തി ര ്ൈി താം ക ്ര്് റദ 
ൈ സവ്ം റോ ര്്ഡി ക്്് െീ ഴി ല ്
ള്് ഒ ര ്റക് ്നത് ങ്് ളി ലം് ഭ ക്് 
ര്്ക്്് നപ് റൈ ശ നം ഉ ണ്്ാ െി കല് ്
ന്്് അ ധി ക ്ത ര്്.  എ ന്്ാ ല്്
റക് ്നത് ങ്് ളി ല്് പ ്ജ െ ള്് ന ട 

ക്്്ം.
അ ഡമ്ി നി സ് റന്ട റ്്ി വ ് ഓ ഫി 

സ ര്് റന്ഗ ഡ ് റക് ്നത് ങ്് ളി ലം്,
സ് കപ ഷയ് ല്് റന്ഗ ഡ ്റക് ്നത് ങ്് 
ളി ലം് മാ ര്്ച്്് 31 ൈ കേ ഭ ക്് ര്്ക്്്
നപ് റൈ ശ നം ഉ ണ്്ാ െി കല് ്ന്്് െ 
ഴി ഞ്് ദി ൈ സം റോ ര്്ഡ ് ൈയ് 
ക്് മാ ക്്ി യി ര ്ന്്്. എ ന്്ാ ല്്

അ തി ജാ നഗ് ത റൈ ണ കമ ന്്് ള്് 
തി നാ ലാ ണ ് റദ ൈ സവ്ം റോ 
ര്്ഡി ക്്് എ ല്്ാ റക് ്നത് ങ്് ളി 
റല ക്്്ം െ ഴി ഞ്് ദി ൈ സ കത്്
തീ ര ്മാ നം ബാ ധ െ മാ ക്്ി യ 
കത ന്്് റദ ൈ സവ്ം റോ ര്്ഡ ്നപ് 
സി ഡ ്്്് അ റി യി ച്്്.

വാ തി ല ട ചു്ു രൊ ചുുി  
കൊ ച്്ി: കൊ ൈി ഡ1്9 വൈ റ സ് ബാ ധ കച റ ്ക്്ാ 
ൻ കൊ ച്്ി യി ല നാ ടം് ന ഗ േ വം് ൈാ തി ല ്െ ള
അ ട ച്്്. ജ ന താ െ ര ഫയ് ് ദി ന ത്്ി ല ജ ന ങ്് ള
നപ്ാ ര ഥ ന െ ള ക്്് റോ ലം് ഞാ യ റാ ഴ് ച പ ്റ ത്്ി 
റ ങ്്ി യി ല്്. കോ ത ്ഗ താ ഗ ത സം ൈി ധാ ന ങ്് ളം്
സവ് ൊ േയ് ൈാ ഹ ന ങ്് ളം് ഇ ല്്ാ താ യ റോ കട നി േ 
ത്്് െ ള ൈി ജ ന മാ യി. ഏ താ നം് മ ര ്ന്്് ൈി ല പ്് 
ന റോ പ്്് െ ളം് കപ റന്ടാ ള പ മ്്് െ ള ്കോ ഴി കെ
െ ട െ റപ് ്ള ങ്് കൊ ന്്്ം നപ് ൈ ര ത്്ി ച്്ി ല്്. കൊ ച്്ി
കമ കന്ൊ കറ യ് ല സ ര ൈീ സ ്െ ള ്മ ്ണ്്ാ യി ല്്. ആം 
ബ ്ല ൻ സ്, കോ ലീ സ് ൈാ ഹ ന ങ്് ള മാ നത് മാ ണ്
നി േ ത്്ി ല ്ണ്്ാ യി ര ്ന്് ത്.

പ ്ല ര കച് ്ദീ ര ഘ ദ ്േ സ ര ൈീ സ ്െ ള മ ്റഖ ന
കറ യ് ല റൈ റസ്്്് ഷ നി കല ത്്ി യ യാ നത് ക്്ാ ര ക്്്
കോ ലീ സ ് യാ നത്ാ സൗ െ േയ് കോ ര ്ക്്ി. എ റ ണാ 
ക ്ളം റോ ര ത്്്, സൗ ത്്് കറ യ് ല റൈ റസ്്്് ഷ ന ്െ 
ളി ല ശ ്ചീ െ േ ണ നപ് ൈ ര ത്് ന ങ്് ളം് ന ട ന്്്.
കൊ ൈി ഡ് 19 നപ് തി റോ ധ നപ് ൈ ര ത്് ന ങ്് ളി ല
ഏ ര കപ് ്ട്് ആ റോ ഗയ് നപ് ൈ ര ത്് െ ര ക്്് വൈ െി ട്്്
അ ച്്ി ന ്വെ യ്് ടി ച്്്ം മ ണി നാ ദം മ ്ഴ ക്്ി യം്
ജ നം ആ ദ േം അ ര പ്്ി ച്്്. 

എ റ ണാ ക ്ളം സൗ ത്്് കറ യ് ല റൈ റസ്്്് ഷ നി 
കല ത്്ി യ ജാം ന ഗ ര- തി ര ്കന ല റൈ ലി എ കസ്് 
നപ് സി കല സ്്ീ പ്് ര ക്്ാ സ ്യാ നത് ക്്ാ കേ ആ റോ ഗയ് 
ൈി ഭാ ഗം പ േി റോ ധി ച്്്. ഇ ൈ ര ്കട ൈി ൈ േ ങ്് ള
റശ ഖ േി ച്് റശ ഷം മാ ര ഗ നി ര റദ ശ ങ്് ളം് ന ല െി.
ഈ  കന്ട യ് നി ല യാ നത് കച യത്ി ര ്ന്് യാ നത് ക്്ാ േ 
കന റോ ഗ ല ക്് ണ ങ്് ള സം ശ യി ച്്് റൊ ഴി റക് ്
ട ്കമ ഡി ക്് ല റൊ കള ജ ്ആ ശ ്പ നത്ി യി ല നപ് റൈ 
ശി പ്്ി ച്് തി നാ ലാ ണ ്യാ നത് ക്്ാ കേ പ േി റോ ധി ച്് 

ത്. എ റ ണാ ക ്ളം ജ ന റ ല ആ ശ ്പ നത്ി യ ്ള കപ് ്
കട യ ്ള്് ഗ ൈ. ആ ശ ്പ നത്ി െ ളം് നപ് ൈ ര ത്്ി ച്്്.

എ റ ണാ ക ്ളം ഡി റപ് ്യി ല നി ന്്് സ ര ൈീ സ്
ന ട ത്്് ന്് കെ എ സആ് ര ടി സി യ ്കട മ ്ഴ ്ൈ ൻ
സ ര ൈീ സ ്െ ളം് ഒ ഴി ൈാ ക്്ി യ റോ കട ഹ ര ത്്ാ ല
നപ് തീ തി യി ലാ യി ര ്ന്്് ബ സ ്സ്്്്ാ ൻ ഡം് പ േി സ 
േ വം്. സവ് ൊ േയ് ബ സ ്െ ളം് ഓ കട്,് ടാ ക് സി, ഓ 
ൺ വല ൻ ടാ ക് സി എ ന്്ി ൈ യം് നി േ ത്്ി ലി റ 
ങ്്ാ തി ര ്ന്് റോ കട സം സ്്ാ ന ത്്ി ക്്് ൈാ ണി 
ജയ് ത ല സ്്ാ ന ത്്് റോ ഡ ്െ ള ൈി ജ ന മാ യി. ന ഗ 
േ ത്്ി കല റോ ട്് ല ്െ ള, റ സ്്്് റ ്്്്, റബ ക്് റി െ ള
എ ന്്ി ൈ അ ട ഞ്്് െി ട ന്്്. എ റ ണാ ക ്ളം കപ 
്്്ാ റമ ന െ, റന്ബാ ഡ ്റൈ,  എ റ ണാ ക ്ളം മാ ര ക്് 
റ്്് എ ന്്ി ൈി ട ങ്് ളം് നി ശ്് ല മാ യി. ന ഗ േ ത്്ി ന ്
ള്്ി കല നപ് ധാ ന റോ പ്്ി ങ് മാ ള ്െ ള ഉ ള കപ് ്കട
കച റ ്െി ട ൈയ്ാ പാ േി െ ളം് െ ട െ ള അ ട ച്്്. െ ര 
ഫയ് ്നപ് ഖയ്ാ പി ച്് സ മ യ ത്്് മി ല മ പാ ല ൈി ത േ 
ണം അ ൈ സാ നി പ്്ി ച്്്. 

ജി ല്്ാ ഭ േ ണ റെ നദ്്് മാ യ ൊ ക്് നാ ടം് െ ര ഫയ് ്
ൈി റോ ട ്സ ഹ െ േി ച്്്. ജ ന ത്്ി േ ക്്് ള്്  േ ണ്്് മാ 
ര ക്് റ്്് െ ളം് നപ് ൈ ര ത്്ി ച്്ി ല്്. ഇ ത േ സം സ്്ാ ന
കോ ഴി ലാ ളി െ ള ഏ കറ യ ്ള്് കപ ര ്മ്്ാ വ ്േി ല
മാ ര ക്് റ്്്ം െ ട െ ളം് നപ് ൈ ര ത്്ി ച്്ി ല്്.

ത ്പ്്് ണി ത്്് റ നശ്ീ പ ്ര ണ നത് യീ ശ റക് ്നത്ം,
റോ റ്്ാ നി ക്് േ റദ ൈീ റക് ്നത്ം, എ റ ണാ ക ്ളം ശി 
ൈ റക് ്നത്ം എ ന്്ി ൈി ട ങ്് ളി ല നപ് റൈ ശ നം ഉ ണ്്ാ 
യി ര ്ന്്ി ല്്. നെ്ി സ് തയ് ൻ ആ ോ ധ നാ ല യ ങ്് ളി ല
ആ ള ക്്് ട്് മി ല്്ാ കത യാ ൺ്് ഞാ യ റാ ഴ് ച ക ്ര ബാ 
ന കോ ല്്ി യ ത്. മ ്സ് ലിം പ ള്്ി െ ളി ല ഒ ര ്മി ച്്് 
ള്് ന മ സ് ൊ േ വം് ന ട ന്്ി ല്്.

ആ യോ ഗയു പരു വ ർ തുു ക ർ കു്ു അ ഭി വാ ദയു വ ുൊ യി മ ുഖയു െ പതുുുി 
തി ര ്ൈ ന ത്് പ ്േം: കൊ റോ ണ നപ് തി റോ ധ നപ് ൈ ര ത്് 
ന ത്്ി റല ര കപ് ്ട ്ന്് ആ റോ ഗയ് നപ് ൈ ര ത്് െ കേ യം്
അ തയ്ാ ൈ ശയ് സ ര ൈീ സ ്ൊ കേ യം് അ ഭി ൈാ ദയ്ം
കച യത് ്മ ്ഖയ് മ നത്്്ി പി ണ റാ യി ൈി ജ യ ൻ. അ നപ് 
തീ ക്്ി ത മാ കയ ത്്ി യ കൊ ൈി ഡ ്19 ഭീ തി യി ല
റോ െം സത്ം ഭി ച്്് നി ല ക്്് റ്പ ്ള, ഭ യ 
കോ ഴി ഞ്് ഒ ര ് ദി ൈ സ ത്്ി റല ക്്് എ ത്്ി 
ക്്ാ ൻ ഊ ണം് ഉ റ ക്് വം് സവ് ത്്ം ആ റോ 
ഗയ് വം് ക ്ടം് ബ വം് താ തപ് േയ് ങ്് ളം് മാ റ്്ി 
ൈ ച്്് ന മ ്ക്്ാ യി പ ണി കയ ട ്ക്്് ന്് ഒ ര ്ൈ 
ലി യ ൈി ഭാ ഗം ജ ന ങ്് ള ്ണ്്് ഇ ൈി കട കയ ന്്്
അ റദ് ്ഹം കഫ യസ്ബ് ്ക്്് റോ സ്്്്ി ല പ റ യ ്
ന്്്.

രൊ  ചുുി രെ  രപുൊ 31 വ  രെ
സ  ർ  വീ  സ ്ന  ട  തുുി  ലുു  
കൊ  ച്്ി: കൊ  റോ  ണ വൈ  റ  സ്
ൈയ്ാ  പ  ന  ത്്ി  ക്്് പ  ശ്്ാ  ത്്  ല  
ത്്ി  ല കൊ  ച്്ി കമ  കന്ൊ കന്ട  യൻ്
സ ര ൈീ  സ ് െ  ള 31 ൈ  കേ നി  ര  ത്്ി 
ൈ യക്്്് ന്്്.  സം  സ്്ാ  ന-  റെ  നദ്്്
സ  ര  ക്്ാ  േി  ക്്് നി  ര  റദ  ശ  നപ്  ൊ  േ  
മാ  ണ ്കെ  ആ  ര  എം  എ  ല തീ  ര ് മാ  
ന  കമ  ട ് ത്്ി  േി  ക്്്  ന്്  ത.് കൊ  റോ  
ണ വൈ  റ  സ ്ൈയ്ാ  പ  നം നി  യ  നത്്്ി  
ക്്്  ന്്  തി  നം് ആ  ള ് െ  കള ൈീ  ട്്ി  ല
താ  മ  സി  ക്്ാ  ൻ റന്പ  േി  പ്്ി  ക്്്  ന്്  
തി  ന ് മാ  ണ ് ന  ട  പ  ടി  കയ  ന്്് എം  
ഡി അ  ല  റെ  ഷ ്ക ് മാ  ര ശ  ര  മ പ  റ  
ഞ്്്. 31 ൈ  കേ എ  ല്്ാ അ  ത്്  ര

സം  സ്്ാ  ന കോ  ത ് ഗ  താ  ഗ  ത
റസ  ൈ  ന  ങ്്  ളം് നി  ര  ത്്ി  ൈ യ ് ക്്ാ  
ൻ സം  സ്്ാ  ന  ങ്്  ള  ക്്് റെ  നദ്്്ം
നി  ര  റദ  ശം ന  ല  െി  യി  ര ് ന്്്. അ  
ൈ  ശയ് സ  ര  ൈീ  സ ് െ  ള ഒ  ഴി  കെ  യ ് 
ള്്  ൈ നി  യ  നത്്്ി  ക്്്  ന്്  തി  നം് എ  
ല്്ാ സം  സ്്ാ  ന  ങ്്  ള  ക്്്ം നി  ര  റദ  
ശം ന  ല  െി  യി  ട്്്  ണ്്്.

അ രീ ൈ ജാ തഗു ര യി ൽുു കാ സ ര രോ ഡ ു
പര്തയ്േകതേഖകൻ
ൊ സ ര റോ ഡ:് ജി ല്് യി ല്് കൊ 
റോ ണ സ്്ി േീ െ േി ച്് ൈ ര ്കട എ 
ണ്്ം 15 ആ യ റോ കട അ ധി ക ്ത 
രം് ആ റോ ഗയ് നപ് ൈ ര ത്് െ രം് അ 
തീ ൈ ജാ നഗ് ത യി ല്്. കൊ റോ ണ
സ്്ി േീ െ േി ച്് േ ണ്്് ൈ യ സ ്ള്് ക ്
ട്്ി ഉ ള കപ് ്കട യ ്ള്് ൈ ര ്കട ആ റോ 
ഗയ് സ്്ി തി ത ്പത്ി െ േം. ജി ല്് യി ല്്
ഇ ര ്ച നെ് ൈാ ഹ ന ങ്് ള്് അ ട ക്്ം
നി േ ത്്ി ലി റ ങ്്ി യി ല്്. െ ട െ റ്പ ്
ള ങ്് ള്് അ ട ഞ്്് െി ട ന്്്. ഒ റ്് കപ് ്
ട്് ച േ ക്്് ൈാ ഹ ന ങ്് ളം് ഏ താ നം്
ൊ ല്്ന ട യാ നത് ക്്ാ രം് മാ നത് മാ യി 
ര ്ന്്് ഇ ന്് ല കത് ്ൊ ഴച്. 

ഉ പ്് ള യി കല 24ൊ േ ൻ്്, ക ്ഡ് ല ്
ൈി കല 32ൊ േ ൻ്്, പ ്ച്് ക്്ാ റട്്
25ൊ േ ൻ്്, കോ നഗ്ാ ലി കല 56ൊ േ 
ൻ്്, െ ള നാ കട് ്27ൊ േ ൻ്്, ത ള ങ്് േ 

യി കല 54ൊ േ ൻ്് എ ന്്ി ൈ ര്്ക്്ാ 
ണ ്െ ഴി ഞ്് ദി ൈ സം പ ്തി യ താ 
യി കൊ റോ ണ സ്്ി േീ െ േി ച്് ത.് ഇ 
ൈ ര ആ റ ്റപ രം് ദ ്ബാ യി ല നി 
ന്്്ം െ ഴി ഞ്് ദി ൈ സ ങ്് ളി ല ൊ 
സ ര റോ ഡ ് എ ത്്ി യ ൈ ോ ണ.് ഇ 
ന്് കല അ ഞ്്് റെ സ ്െ ള്് ക ്ടി
റി റപ് ്ര്്ട്്് കച യത് റോ കട ജി ല്് യി 
ല്് െ ട ്ത്് നി യ നത്്് ണ ങ്് ള്് ആ 
േം ഭി ച്്്.

ജി ല്് യി ല്് കൊ റോ ണ സ്്ി േീ 
െ േി ച്് ൈ േി ല്് നാ ല ്റപ ര്് ൊ ഞ്് 
ങ്്ാ ട ് ജി ല്്ാ ആ ശ ്പ നത്ി യി കല
ഐ കോ റല ഷ ൻ്് ൈാ ര്്ഡി ലം് ഏ 
ഴ ്റപ ര്് ജ ന റ ല്് ആ ശ ്പ നത്ി യി 
കല ഐ കോ റല ഷ ൻ്് ൈാ ര്്ഡം്
മ ്ന്്് റപ ര്് െ ണ്്് ര്് പ േി യാ േം കമ 
ഡി ക്് ല്് റൊ കള ജി കല ഐ കോ 
റല ഷ ൻ്് ൈാ ര്്ഡി ല ്മാ ണ ്നി േീ ക്് 

ണ ത്്ി ല ്ള്് ത.്
അ തി നി കട, കൊ റോ ണ സ്്ി 

േീ െ േി ച്് ഏ േി യാ ല സവ് റദ ശി യാ 
യ നപ് ൈാ സി കക് ്തി റേ ഇ ത്്്യ ൻ
ശി ക്്ാ നി യ മം 269 ൈ ക ്പ്്് നപ് ൊ 
േം കോ ലീ സ ്റെ കസ ട ്ത്്്. നി യ 
നത്്് ണ ങ്് ള ലം ഘി ച്്് കോ ത ്ഇ ട 
ങ്് ളി ല കപ ര ്മാ റി കയ ന്്ാ ണ ്ക ്
റ്്ം. ആ റ ്മാ സം ൈ കേ െ ഠി ന ത ട 
വ ്െി ട്്ാ വ ്ന്് ൈ ക ്പ്്ാ ണ ്ഇ ത.് ഇ 
യാ ള ്കട നപ്ാ ഥ മി െ സ ച്്ാ േ പാ ത 
യാ ണ ്ഇ തി ന െം ജി ല്്ാ ഭ േ ണ ക ്
ടം പ ്റ ത്്് ൈി ട്് ത.് അ ത ്നപ് ൊ േം
സ മ്് ര ക്് പ്് ട്്ി െ ത യാ റാ ക്്ി ആ 
ള ്െ കള നി േീ ക്് ണ ത്്ി ലാ ക്്് 
ന്്് ണ്്്. ൈി ശ ദ മാ യ അ റന്വ ഷ ണം
ന ട ത്്ി പ ട്്ി െ ൈി പ ്ല മാ ക്്ാ ന ്
ള്് ന ട പ ടി െ ള പ ്റോ ഗ മി ക്്് െ 
യാ ണ.്

ക ്റി പ്്് ത ്ട ര ്ന്്്: "ഓ 
റോ ദ ്േ ത്് ങ്് ളി ലം് ന മ ്ക്്് വെ 

ത്്ാ ങ്്ാ വ ്ന്്, പ േി ച േ ണം ത ര ്
ന്് റോ െ കമ മ്്ാ ട ്മ ്ള്് ആ റോ ഗയ് 
നപ് ൈ ര ത്് െ ര ഇ ന്്് മ ന ്ഷയ് ക ്ല 
ത്്ി ക്്് നി ല നി ല പ്്ി നാ യി ഈ  
റോ ോ ട്് ത്്ി ന ്മ ്ൻ പി ല ്ണ്്്.
റോ കറ്്് ര മാ ര, ന ഴസ് ്മാ ര, ലാ ബ്
& തീ യ റ്് ര കട കന്ീ ഷയ് ൻ സ,് അ റ്് 
ൻ റഡ ഴസ്,് ക്്ീ നി ങ ്സ്്്്ാ ഫസ്,് ഫാ 
ര മ സി സ്്്്് െ ള, ആം ബ ്ല ൻ സ്
വന്ഡ ൈ ര മാ ര, ൌ ൺ സി റല 
ഴസ്,് കഹ ല ത്്് ഇ ൻ സക്പ കറ്റ് ്

ഴസ്,് ആ ശാ ൈ ര റക് ്ഴസ് ്ത ്ട ങ്്ി യ 
ൈ ര ്കട അ തയ് ധവ്ാ ന മാ ണ ്ന മ്് കള
ഇ ത ്ൈ കേ പി ടി ച്്് നി ല ക്്ാ ൻ നപ്ാ 
പത് ോ ക്്ി യ ത.് 

"സം സ്്ാ ന കത് ്കോ ലീ സ,് ഫ യ 
ര റോ ഴ് സ,് ജ യി ല ത ്ട ങ്്ി യ റസ 
നാം ഗ ങ്് ളം് സ ര ക്്ാ ര- കോ ത ്റമ 
ഖ ലാ സ്്ാ പ ന ങ്് ളി കല ജീ ൈ ന ക്്ാ 
രം് റെ േ ള ത്്ി ക്്് ഈ  റോ ോ ട്് 
ത്്ി ക്്് മ ്ന്്ി ല ്ണ്്്. ക ്ടം് ബ നശ്ീ
നപ് ൈ ര ത്് െ ര, യ ്ൈ ജ ന ങ്് ള, കോ 
ഴി ലാ ളി െ ള, ൈി ദയ്ാ ര ഥി െ ള, ജ യി ല
അ റത് ്ൈാ സി െ ള ത ്ട ങ്്ി ൈ ലി 

കോ ര ്ക ്ട്് വം് പി ന്്് ണ യ ്മാ യ ്
ണ്്്. 

"കൊ ൈി ഡ ്19കന തി റേ യ ്ള്് നപ് 
തി റോ ധ നപ് ൈ ര ത്് ന ങ്് ള നി ര ണാ 
യ െ ഘ ട്് ത്്ി ല എ ത്്ി നി ല ക്്് 
റപ് ്ള മ ്റന് ്ട്്് റോ ൊ ൻ െ ര ്
റത് ്ക ്ന്് ത ്ഈ  പി ന്്് ണ യാ ണ.്
കൊ ൈി ഡ ്19കന തി ോ യ റോ ോ ട്് 
ത്്ി ല ന മ ്ക്്് ഇ നി യം് സ ച്് േി 
ക്്ാ ന ്ണ്്്. ഊ ര ജം ന ഷ്് കപ് ്ടാ കത
ന മ ്ക്്് ഒ ന്്ി ച്്് ത ്ട ോം. എ ല്്ാ ൈ കേ 
യം് റെ േ ള ത്്ി ന ്റൈ ണ്്ി അ ഭി ൈാ 
ദയ്ം കച യ്്് ന്്്'. 

കകഎസആ്രടിസിബസ്സരവീസക്ളനിരത്്ിവച്്റപ്ള്.എറണാകള്ംഗയ്ാറരജിൽ
നിന്്്ള്്ദശ്യ്ം. -മന്കെല്്ി

ൊ സ ര റോ ഡ:് കൊ റോ ണ വൈ റ സ ്ബാ ധ യ ്കട
മ ര ്കന് ്ന്്് കത റ്്ി ദ്് േി പ്്ി ച്്് നദ്ാ ൈ െം ൈി ലപ് ന ന ട 
ത്്ി യ ൈയ്ാ ജ വൈ ദയ് കന അ റ സ്്്്് കച യത്.് ൊ സ 
ര്്റോ ഡ ്ൈി ദയ്ാ ന ഗ ര്് ചാ ലാ റോ ഡി ല്് െ ല്്് കെ ട്്്
റമ സത്ി േി യാ യ ഹം സ കയ യാ ണ ്കോ ലീ സ ്അ റ 
സ്്്്് കച യത് ത.് 

കൊ റോ ണ യക്ക് ്തി റേ ത ക്്് കഷ യക്്്് ഉ പ റദ 
ശി ച്് മ ര ്ന്്് എ ന്് ൈയ്ാ ജ നപ് ചാ േ ണ ത്്ി ലാ ണ ്ഇ 
യാ ള്് നദ്ാ ൈ െം ത യാ റാ ക്്ി ൈി ലപ് ന ന ട ത്്ി യ ത.്
ഇ യാ കള ൈി ദയ്ാ ന ഗ ര്് കോ ലീ സ ്അ റ സ്്്്് കച യത്.്
ഇ യാ ള ്കട പ െ ല ്ള്് നദ്ാ ൈ െം കോ ലീ സ ്െ സ്്്് ഡി 
യി കല ട ്ത്്്. ഇ ത്് േം ൈയ്ാ ജ സി ദ്് ന്്ാ ര്് ജി ല്് യ ്കട
ചി ല ഭാ ഗ ങ്് ളി ല്് സാ മ ്ഹി െ ൈി ര ്ദ്് നപ് ൈ ര്്ത്് ന 
ത്്ി റല ര്്കപ് ്ട ്ന്് താ യി ൈി ൈ േം ല ഭി ച്്ി ട്്് കണ് ്ന്്്ം
െ ട ്ത്് ന ട പ ടി കയ ട ്ക്്് കമ ന്്്ം ൊ സ ര റോ ഡ ്െ 
ല കറ്്് ര്് അ റി യി ച്്്.

േയ്ാജവേേയ്യനഅറസ്്്്്യെയത്്

ആയോഗയുപരുവർതുുകരെ
അഭിനനുുിചു്ു രൊമുുൻ
പരുഹുുദതുുൻ 

പാ ലാ: കൊ ൈി ഡ ്19കന തി റേ നപ് ധാ 
ന മ നത്്്ി ന റേ നദ്്് റോ ദി ആ ഹവ്ാ നം
കച യത് ജ ന താ െ ര ഫയ് ്ൈി ക്്് ഭാ ഗ 
മാ യി ആ റോ ഗയ് നപ് ൈ ര ത്് െ ര ക്്്
അ ഭി ന ദ്് നം അ റി യി ച്്്  കൊ മ്് ൻ
പ ല്്ാ ട്്് നബ് ഹ്് ദ ത്് ൻ. ഇ ന്് കല വൈ 
െി ട്്് അ ഞ്്് മ ണി ക്്് റമ ല മ്്ാ റ യി 
കല പ ല്്ാ ട്്് ത റ ൈാ ട്്ി കല മ ണി മ ്ഴ 
ക്്ി യാ ണ ്നബ് ഹ്് ദ ത്് ൻ നപ് ധാ ന മ 
നത്്്ി യ ്കട ആ ഹവ്ാ നം പി ന്്് ട ര ന്് 
ത.് വൈ െി ട്്് അ ഞ്്് മ ണി ക്്് വെ 
യ ടി ച്്്ം പാ നത് ങ്് ളി ല കൊ ട്്ി യം്
ആ റോ ഗയ് നപ് ൈ ര ത്് െ കേ അ ഭി ന ദ്്ി 
ക്്ാ നാ യി ര ്ന്്് നപ് ധാ ന മ നത്്്ി െ ഴി 
ഞ്് ദി ൈ സം ആ ഹവ്ാ നം കച യത് ത.്
ഇ ത ്നപ് ൊ േം ോ ജയ് കോ ന്്ാ കെ ആ 
റോ ഗയ് നപ് ൈ ര ത്് െ കേ അ ഭി ന ദ്്ി 
ക്്് റപ് ്ഴാ യി ര ്ന്്് നബ് ഹ്് ദ ത്് നം്
അ ൈ ര കക് ്പ്്ം റച ര ന്് ത.് കഫ സ്്്്ി ൈ 
ല റൊ ഓ ര ഡി റന ഷ ൻ െ മ്്ി റ്്ി ൈ ര 
ക്്ി ങ ്നപ് സി ഡ ്്്് അ ഡവ്. പ ല്്ാ ട്്് ോ 
റജ ഷി ക്്് ഉ ട മ സ്് ത യി ല ്ള്് കൊ 
മ്് നാ ണ ്നബ് ഹ്് ദ ത്് ൻ. ത ്ശ ്ര പ ്
േ ത്്ി ല പാ റ റമ ക്്ാ വ ്ൈി ഭാ ഗ ത്്ി 
ക്്് ോ നത്ി പ ്േ ത്്ി നം് ഏ റ്്് മാ ന ്
ര, െി ട ങ്്് ര ത ്ട ങ്്ി ൈി ൈി ധ ഉ ത്് 
ൈ ങ്് ള ക്്്ം തി ട റമ് ്റ്്ി യി ട്്് ള്് നബ് 
ഹ്് ദ ത്് ൻ റെ േ ള ത്്ി കല മി ക്് പ ്േ 
ങ്് ളി കല യം് സ്്ി േ സാ ന്്ി ധയ് മാ ണ.് 
കൊ ൈി ഡ ്19 നപ് തി റോ ധ ത്്ി ക്്്
ഭാ ഗ മാ യി ഉ ത്് ൈ ങ്് ളം് പ ്േ ങ്് ളം്
നി ര ത്്ി ൈ ച്് റോ കട അ നപ് തീ ക്്ി ത 
മാ യി ല ഭി ച്് ൈി നശ് മ ൊ ല ത്്ി ലാ ണ്
തി െ ഞ്് ശാ ത്് സവ് ഭാ ൈി യാ യ കൊ 
മ്് ൻ. 

വോഴിവക്്ട്്്
ആേയ്മായി
യകാവോണ
റൊ ഴി റക് ്ട:് റൊ ഴി റക് ്ട ്ജി 
ല്് യി ല്് ഇ താ ദയ് മാ യി േ ണ്്് റപ 
ര്്ക്്് കൊ ൈി ഡ1്9 സ്്ി േീ െ േി 
ച്്്. റൊ ഴി റക് ്ട ്കമ ഡി ക്് ല്്
റൊ കള ജി ലം് ബീ ച്്് ആ ശ ്പ 
നത്ി യി ലം് നി േീ ക്് ണ ത്്ി ല ്
ള്് േ ണ്്് റപ ര്്ക്്ാ ണ ്ഇ ന്് കല
റോ ഗ ബാ ധ സ്്ി േീ െ േി ച്് ത.്
കൊ ട ്ൈ ള്്ി െി ഴ റക് ്ത്്് പ 
ച്്ാ യ ത്്ി ല്് അ ബ ്ദാ ബി യി 
ല്് നി കന് ്ത്്ി യ സന്ത്ീ ക്്്ം
ക ്റ്്്യാ ടി റൈ ളം പ ച്്ാ യ ത്്ി ല്്
ൈി റദ ശ ത്്് നി കന് ്ത്്ി യ പ ്
ര ്ഷ ന ്മാ ണ ്റോ ഗം സ്്ി േീ െ 
േി ച്്ി ട്്് ള്് ത.് സന്ത്ീ  റൊ ഴി 
റക് ്ട ്കമ ഡി ക്് ല്് റൊ കള ജി 
ലം് പ ്ര ്ഷ ൻ്് ബീ ച്്് ആ ശ ്പ 
നത്ി യി ല ്മാ ണ ്ചി െി ത്് യി ല ്
ള്് ത.് ഇ ര ്ൈ കേ യം് ൈി മാ ന 
ത്്ാ ൈ ള ത്്ി ല്് നി ന്്് ത കന്്
റന റേ ആ ശ ്പ നത്ി യി കല ത്്ി 
ക്്് െ യാ യി ര ്ന്്്. ഇ ൈ ര ്കട
ആ റോ ഗയ് നി ല ത ്പത്ി െ േ മാ 
കണ ന്്് ആ ശ ്പ നത്ി വ ്ത്് ങ്് 
ള്് അ റി യി ച്്്. 

മ െ പുുു റ തു്ു ര ണുുു രപ രുുകുുു ക ുടി 
വൈ റ സ ്ബാ ധ സുുി രീ ക രി ചുുു 
മ ല പ്്് റം: ജി ല്് യി ല്് േ ണ്്് റപ 
ര്്ക്്് ക ്ടി കെ റോ ണ സ്്ി േീ 
െ േി ച്്്. റൈ ങ്് േ ക ്േി യാ ട ്സവ് 
റദ ശി യാ യ 32ൊ േ നം് ൈ ള്്ി 
ക്്് ന്്് െ ട ല ്ണ്്ി ന ഗ േം ആ ന 
ങ്്ാ ടി സവ് റദ ശി യാ യ 24ൊ േ 
ന ്മാ ണ ് വൈ റ സ ് ബാ ധ കയ 
ന്്് ജി ല്്ാ െ ല കറ്്് ര്്ജാ ഫ ര്് മ ലി 
ക ് അ റി യി ച്്്. ഇ റോ കട ജി ല്് 
യി ല്് വൈ റ സ ് ബാ ധ സ്്ി േീ 
െ േി ച്് ൈ ര ്കട എ ണ്്ം നാ ലാ യി.

ഈ  മാ സം 19ന ്  അ ബ ്ദാ 
ബി യി ല്് നി ന്്്ം െ േി പ്്് ര്് ൈി 
മാ ന ത്്ാ ൈ ളം ൈ ഴി റൈ ങ്് േ
ക ്േി യാ ട ്ള്് സവ് ത്്ം ൈീ ട്്ി കല 
ത്്ി നി േീ ക്് ണ ത്്ി ല്് െ ഴി 
യ ്െ യാ യി ര ്ന്്് മ ്പ്് ത്്ി േ 
ണ്്് ൊ േ ൻ. റോ ഗ ല ക്് ണ ങ്് 
ള്് െ ണ്് റോ കട ഇ യാ കള മ 
റച് ്േി ഗ ൈ. കമ ഡി ക്് ല്് റൊ 
കള ജി കല ഐ കോ റല ഷ ൻ്്
ൈാ ര്്ഡി റല ക്്് മാ റ്്ി. സ ര്്ക്്ാ 
േി ക്്് ജാ നഗ് ത നി ര്്റദ ശ ങ്് ള്്
പ ്ര്്ണ്് മാ യം് പാ ലി ച്്് കോ ത ്

സ മ്് ര്്ക്്ം ഇ ല്്ാ കത യാ ണ ്ഇ 
യാ ള്് നി േീ ക്് ണ ത്്ി ല്് െ ഴി 
ഞ്്ി ര ്ന്് കത ന്്് െ ല കറ്്് ര്് പ 
റ ഞ്്്.

അ ബ ്ദാ ബി യി ല്് നി ന്്്
ഈ  മാ സം 19ന ്  ോ ൈി കല അ 
ച്്ി ന ് െ േി പ്്് േി കല ത്്ി യ
ഐ. എ ക് സ ്348 എ യ ര്് ഇ ത്്്യ
എ ക് സന്പ് സ ് ൈി മാ ന ത്്ി കല
യാ നത് ക്്ാ േ നാ ണ ്ഇ യാ ള. അ 
ൈി കട നി ന്്്ം സ റോ ദ േ റോ 
കൊ പ്്ം സ ്േ ക്്ാ മാ ന ദ ണ്് 
ങ്് ള്് പാ ലി ച്്് ൊ റി ല്് റൈ ങ്് േ
ക ്േി യാ ട ്ള്് സവ് ത്്ം ൈീ ട്്ി കല 
ത്്ി. ആ റോ ഗയ് ൈ ക ്പ്്ി ക്്് നി 
ര്്റദ ശ മ ന ്സ േി ച്്് ൈീ ട്്ി ല ്ള്് മ 
കറ് ്ല്്ാ ൈ കേ യം് മ കറ് ്ര ് ൈീ ട്്ി 
റല ക്്് മാ റ്്ി ത നി ച്്ാ ണ ്നി േീ 
ക്് ണ ത്്ി ല്് െ ഴി ഞ്് ത.് ഈ  
മാ സം 20ന ് ഉ ച്് യക്്്് 12 മ ണി 
ക്്് തി ര ്േ ങ്്ാ ടി താ ല ്ക്്് ആ 
ശ ്പ നത്ി യി കല ഐ കോ റല ഷ 
ൻ്് ൈാ ര്്ഡി കല ത്്ി സാ മ്്ി കള 
ട ്ത്്് തി േി കെ ൈീ ട്്ി ല്് എ ത്്ി

സവ് യം നി േീ ക്് ണ ത്്ി ല്് ത ്ട 
ര്്ന്്്. 21നം്  ൈീ ട്്ി ല്് ത കന് ്െ 
ഴി ഞ്്്. റോ ഗ ല ക്് ണ ങ്് ള്്
നപ് െ ട മാ യ തി കന ത ്ട ര്്ന്്് ഇ 
ന്് കല ആ റോ ഗയ് ൈ ക ്പ്്ി ക്്്
ആം ബ ്ല ൻ്്സി ല്് മ റച് ്േി ഗ 
ൈ. കമ ഡി ക്് ല്് റൊ കള ജി കല
ഐ കോ റല ഷ ൻ്് ൈാ ര്്ഡി ല്്
നപ് റൈ ശി പ്്ി ച്്്.

ഈ  മാ സം 21ന ്  പ ്ല ര്്കച്്
മ ്ന്്് മ ണി ക്്് ദ ്ബാ യി യി ല്്
നി ന്്് കൊ ച്്ി യി കല ത്്ി യ എ 
യ ര്് അ ററ ബയ് യ ്കട ജി 9- 425  
ൈി മാ ന ത്്ി ലാ ണ ്െ ട ല ്ണ്്ി ന 
ഗ േം ആ ന ങ്്ാ ടി യി കല യ ്ൈാ 
കൈ ത്്ി യ ത.് െ ള മ റശ േി കമ ഡി 
ക്് ല്് റൊ കള ജി ല്് നി ന്്് സാ 
മ്്ി ള്് പ േി റോ ധ ന ക്് യ ച്്്
ആം ബ ്ല ൻ്്സി ല്് സവ് ത്്ം ൈീ ട്്ി 
കല ത്്ി ആ റോ ഗയ് ൈ ക ്പ്്് മാ 
യി ബ ന്് കപ് ്ട്്് നി േീ ക്് ണ ത്്ി 
ല്് െ ഴി യ ്െ യാ യി ര ്ന്്്. റോ 
ഗ ല ക്് ണ ങ്് ള്് നപ് െ ട മാ യ 
റോ കട ഇ ന്് കല ആം ബ ്ല 

ൻ്്സി ല്് മ റച് ്േി ഗ ൈ. കമ ഡി 
ക്് ല്് റൊ കള ജ ്ആ ശ ്പ നത്ി യി 
കല ഐ കോ റല ഷ ൻ്് ൈാ ര്്ഡി 
ല്് നപ് റൈ ശി പ്്ി ച്്്.

19ന ് ോ ൈി കല അ ഞ്്് മ ണി 
ക്്് െ േി പ്്് ര്് ൈി മാ ന ത്്ാ ൈ ള 
ത്്ി കല ത്്ി യ ഐ. എ ക് സ്
348 എ യ ര്് ഇ ത്്്യ എ ക് സന്പ് സ്
ൈി മാ ന ത്്ി ലം് 21ന ് പ ്ല ര്്കച്്
മ ്ന്്് മ ണി ക്്് ദ ്ബാ യി യി ല്്
നി ന്്് കൊ ച്്ി യി കല ത്്ി യ എ 
യ ര്് അ ററ ബയ് യ ്കട ജി 9 - 425  

ൈി മാ ന ത്്ി ലം് വൈ റ സ ്ബാ 
ധി ത ര്്ക്ക ്പ്്ം യാ നത് കച യത് 
ൈ ര്് റന േി ട്്് ആ ശ ്പ നത്ി െ ള്് സ 
ദ്് ര്്ശി ക്്് െ റോ കോ ത ് സ 
മ്് ര്്ക്് ത്്ി റല ര്്കപ് ്ട ്െ റോ
കച യ്്ാ കത ജി ല്്ാ ത ല െ ൺ്്റന്ടാ 
ള്് കസ ല്്ി കല 0483 - 2737858,
2737857, 2733251, 2733252,
2733253 എ ന്്ീ ന മ്് ര ്െ ളി ല്്
ബ ന്് കപ് ്ട്്് നി ര്്റദ ശ ങ്് ള്് പാ 
ലി ക്് ണ കമ ന്്് ജി ല്്ാ െ ല കറ്്് ര്്
പ റ ഞ്്്.

<ഇര്േരം്മവച്്രിഗേ.യമഡിക്്ല്്വോയെജിയലഐയൊവലഷന്്ോര്്ഡില്്
വേങ്്രക്രിയാട്സവ്വേശിയായ32കാരനം്
േള്്ിക്്്ന്്്കടല്ണ്്ിനഗരംആനങ്്ാടി
സവ്വേശിയായ24കാരന്മാണ്വേറസ്ബാധയയന്്്
ജില്്ാകലകറ്്്ര്്ജാഫര്്മലിക്അറിയിച്്്.
ഇവോയടജില്്യില്്വേറസ്ബാധ
സ്്ിരീകരിച്്േര്യടഎണ്്ംനാലായി

കനികയോട ുയോകറുുുർ:

ല കന്ൗ: കൊ റോ ണ വൈ റ സ ് ബാ ധ കയ ത ്ട 
ര്്ന്്് ചി െി ത്് യി ല്് െ ഴി യ ്ന്് റോ ളി വ ്ഡ ്ഗാ 
യി െ െ നി െ െ പ ്റി കന തി റേ ല കന്ൗ ൈി കല സ 
ഞജ് യ് ഗാ ന്്ി പി ജി ഐ എം എ സ ്ആ ശ ്പ നത്ി
അ ധി ക ്ത ര്്. ആ ശ ്പ നത്ി യി ല്് െ നി െ താ േ മ കല് ്
ന്്്ം ഇ നി കയ ങ്്ി ലം് റോ ഗി കയ റോ കല കപ ര ്മാ 
റ ണ കമ ന്്്ം ആ ശ ്പ നത്ി ഡ യ റ കറ്്് ര്് റോ.  ആ 
ര്്കെ ധി മ ൻ്് ൈയ് ക്് മാ ക്്ി. ചി െി ത്് പ ്റോ ഗ മി 
ക്്് െ യാ ണ.് ആ ശ ്പ നത്ി യി ല്് ല ഭയ് മാ യ എ ല്്ാ
സൗ െ േയ് ങ്് ളം് അ ൈ ര്്ക്്ാ യി ഒ ര ്ക്്ി യി ട്്് ണ്്്.
എ ന്്ാ ല, അ ൈ ര്് താ േ കത് ്റോ കല പി ടി ൈാ ശി 
െ ള്് ൊ ണി ക്്ാ ൻ്് പാ ടി ല്്. ഇ നി കയ ങ്്ി ലം് റോ 
ഗി കയ റോ കല കപ ര ്മാ റ ണ കമ ന്്്ം അ റദ് ്ഹം. 

'നപ് റത്യ െ ഡ യ റ്്് അ ന ്സ േി ച്്് ള്് ഭ ക്് ണ മാ 
ണ ്ഇ ൈ ര്്ക്്ാ യി ആ ശ ്പ നത്ി യി ല്് ത യാ റാ ക്്് 
ന്് ത.് നപ് റത്യ െ ഐ റോ റല റ്് ഡ ്മ ്റി യി ലാ ണ്
അ ൈ കേ താ മ സി പ്്ി ച്്ി േി ക്്് ന്് ത.് മ ്റി യി ല്് നപ് 
റത്യ െം എ യ ര്് െ ണ്്ി ഷ ന ്മ ്ണ്്്. ഇ നി കയ ങ്്ി ലം്
സ ഹ െ േി റച് ്മ തി യാ ക ്-ധി മ ൻ്് പ റ ഞ്്്.

ത നി ക്്് ോ ൈി കല േ ണ്്് പ ഴ വം് ഒ ര ്റോ ട്്ി ല
കൈ ള്് വം് മാ നത് മാ ണ ്െി ട്്ി യ കത ന്്്ം ഭ ക്് ണം
ശ േി യാ യി ന ല ക ്ന്്ി കല് ്ന്്്ം െ നി െ പ ോ തി 
കപ് ്ട്്ി ര ്ന്്്. മ ്റി യി ല കൊ ത ്ക ് ശ ലയ് മ ്കണ് ്
ന്്ാ യി ര ്ന്്് മ കറ് ്ര ്ആ റോ പ ണം. ത നി ക്്് എ 
ല്്ാ ഭ ക്് ണ വം് െ ഴി ക്്ാ നാ ൈി കല് ്ന്്്ം ചി ല തി 
റോ ട ്അ ല ര ജി യ ്കണ് ്ന്്്ം അ ൈ ൊ ശ കപ് ്ട്് ഗാ 
യി െ താ ൻ ൈാ ങ്്ി യ ഭ ക്് ണം ആ ശ ്പ നത്ി അ 
ധി ക ്ത ര ത ന്്ി കല് ്ന്്്ം അ ൈ ൊ ശ കപ് ്ട്്ി ര ്ന്്്. 

അ തി നി കട, പ േി റോ ധ നാ ചീ ട്്ി ല െ നി െ യ ്
കട നപ്ാ യം 41 എ ന്്്ം ലിം ഗം പ ്ര ്ഷ കന ന്്് മാ 
ണ ്റേ ഖ കപ് ്ട ്ത്്ി യി േി ക്്് ന്് കത ന്്് ആ റോ പി 
ച്്് ക ്ടം് ബാം ഗ ങ്് ള േം ഗ കത് ്ത്്ി. െ നി െ 
യക്്്് 28 ൈ യ റസ യ ്ള്്്. മ റ്്ാ ര ്കട കയ ങ്്ി ലം് പ 
േി റോ ധ നാ ഫ ലം െ നി െ യ ്റട കത ന്്് കത റ്്ി ദ്് 
േി ച്് താ റോ എ ന്് സം ശ യ വം് ഇ ൈ ര ഉ യ ര ത്്ി.  

ല ണ്് നി ല നി ന്്് മ ട ങ്്ി കയ ത്്ി യ താ േം റന 
േ റത് ്സ മ്് ര ക്് ൈി ല ക്്് അ ന ്സ േി ക്്ാ കത ല 
കന്ൗ ൈി ല സം ഗീ ത പ േി പാ ടി യി ല പ കങ് ്ട ്ത്്ി 
ര ്ന്്്.  പി ന്്ീ ട ്െ നി െ യക്്്് റോ ഗം സ്്ി േീ െ േി 
ച്് റോ കട ോ ജ സ്്ാ ൻ മ ്ൻ മ ്ഖയ് മ നത്്്ി ൈ സ ്ന്് 
േ ോ ജ സി ന്്്യ, അ ൈ ര ്കട മ െ നം് എം പി യ ്മാ യ
ദ ്ഷയ് ത്്് സി ങ് എ ന്്ി ൈ േ ട ക്്ം നി േ ൈ ധി റപ ര
സവ് യം സ മ്് ര ക്് ൈി ല ക്്് നപ് ഖയ്ാ പി ച്്് മാ റി നി ല 
റക് ്ണ്്ി ൈ ന്്്. ദ ്ഷയ് ത്്് സി ങ ്ോ ഷ് നട് പ തി ഭ ൈ 
നി ല ഒ ര ്പ േി പാ ടി യി ല പ കങ് ്ട ്ത്് തി നാ ല ോ 
ഷ് നട് പ തി ോ നാ ഥ ് റൊ ൈി ദ്്ി നം് പ േി റോ ധ ന
റൈ ണ്്ി ൈ ന്്്.  ദ ്ഷയ് ത്്ി കോ പ്്ം റോ ഗ ത്്ി ല പ 
കങ് ്ട ്ത്് കഡ റി ക ്ഒ നബ്ി യ ൻ, ൈ ര ്ൺ ഗാ ന്്ി,
അ ന ്നപ്ി യ പ റട് ്ല ത ്ട ങ്്ി നി േ ൈ ധി എം പി മാ 
ര നി േീ ക്് ണ ത്്ി ലാ ണ.് ദ ്ഷയ് ത്്ി ക്്് ആ ദയ് പ 
േി റോ ധ ന ഫ ലം കന ഗ റ്്ീ ൈാ കണ ങ്്ി ലം് പാ ര ല 
കമ ്്്് ജീ ൈ ന ക്്ാ ര മാ ധയ് മ നപ് ൈ ര ത്് െ ര ത ്ട ങ്്ി 
യ ൈ രം് ആ ശ ങ്് യി ലാ ണ.് ഗാ യി െ യ് കക് ്പ്്ം പാ 
ര ട്്ി യി ല പ കങ് ്ട ്ത്് യ ്പി ആ റോ ഗയ് മ നത്്്ി ജ യ്
നപ് താ പ് സി ങം് റൊ ൺ നഗ് സ് റന താ വ് ജി തി ൻ
നപ് സാ ദ യം് സവ് യം നി േീ ക്് ണ ത്്ി ലാ ണ.്   

കൊറോണപര്തിറോധവ്മായിബന്്കപ്്ട്്്പര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്വര്്ക്്്തിര്വനന്്പ്രംറൊട്്യക്്്കംരണ്്ാംപ്ത്്ന്്കതര്വികെജ
നങ്്ള്്കകയടിച്്്ംരാപത്ങ്്ള്്ക്ട്്ിമ്ട്്ിയം്ശബ്്മ്ണ്്ാക്്ിആദരവറിയിച്്റപ്്ള.

- കെ. ബി. ജ യ ച നദ്്് ൻ

ആശപുതരുിയിലെതുുിയാൽ രാരമലുു, രോഗിയാണു



പപ്െയിലം്പെനന്യ്ിലം്സാമഹ്യ്വയ്ാരെം?
തചസന്:്ജനതാകർഫയ്്വിന്രി
ന്്ാതലതപ്െയന്്കൾനിർത്്ിയം്75
ജില്്കൾഅെച്്്പ്ട്്ിയം്സകപദ്്്ൈർ
ക്്ാർക്ട്തൽനിയപന്്്ണംതൊ
ണ്്്വന്്ത്തൊവിഡ്19സോഗംമ്
ന്്ാംഘട്്മായൈാമ്ഹയ്വയ്ാരനത്്ി
സലക്്്കെന്്്തവന്്ആശങ്്ശക്്
മായിരിതക്.്സചനയം്ഇറ്്ലിയം്
ൈത്രയന്ം്ഉൾതപ്്തെരാജയ്ങ്്ളിൽ
സോഗംഎല്്ാനിയപന്്്ണങ്്ൾക്്്മ
പ്്്റസത്്ക്്്കെന്്ത്ഈഘട്്ത്്ി
ലായിര്ന്്്.എന്്ാൽ,രാജയ്ത്്്ഇ

സപ്്ഴം്ഈഘട്്ത്്ിതലത്്ിയതിന്
സ്്ിരീകരണമില്്.
തമിഴ്നാട്്ിലം്മഹാരാഷ്പെ്യിലം്
തൊസോണബാധിതരാജയ്ങ്്ളിൽ

സോവ്കസോ,സോഗബാധിതര്മാ
യിൈമ്്ർക്്ംപ്ലർത്്്കസോതച
യ്്ാത്്രണ്്്സരർക്്്സോഗംബാധി
ച്്താണ്ആശങ്്യക്്്്അെിസ്്ാനം.
മഹാരാഷ്പെ്യിതലപ ്തനയിൽഒര്
ൈ്പത്ീക്്്ംതമിഴന്ാട്്ിൽതചസന്്
യിൽ20കാരന്മാണ്ഇത്്രത്്ിൽ
സോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്ഇവർക്്്എ
ങ്്തനസോഗംബാധിച്്്എന്്അ
സന്വഷണത്്ിലാണ്ആസോഗയ്സക
പദ്്്ങ്്ൾ.
മഹാരാഷ്പെ്യിൽഇന്്തലരത്്്

സരർക്്ാണ്സോഗംബാധിച്്ത.്ഇവ
രിൽഅഞ്്്സരര്വിസേശയാപത്നെ
ത്്ിയവർ.മറ്്്അഞ്്്സരർക്്്ംനാ
ട്്ിൽനിന്്്തതന്്യാണ്സോഗംരക
ർന്്തതന്്്ംഇത്ആശങ്്യ്ണ്്ാക്്്
തന്്ന്്്ംൈംൈഥാനആസോഗയ്മ
പന്്്ിരാസജഷ്സോപ്്്രറഞ്്്.ഇവര്
തെൈമ്്ർക്്പ്്ട്്ികതയാറാക്്ിരരി
സോധിക്്ാനാണ്തീര്മാനം.പ്തന
യിൽവിസേശത്്്സോക്കസോസോ
ഗബാധിതര്മായിൈമ്്ർക്്ംപ്ലർ
ത്്്കസോതചയ്്ാത്്ൈപ്ത്ീക്്ാണ്

സോഗബാധ.ഇവർഅട്ത്്ിതെവാ
ഷിയിൽഒര്വിവാഹച്്െങ്്ിൽരതങ്്
ട്ത്്ിര്ന്്്.

18ന്ഡൽഹിയിൽനിന്്്തപ്െയ്നി
ൽതചസന്്യിൽഎത്്ിയ20കാര
നാണ്സോഗംൈമ്ഹവയ്ാരനത്്ില്

തെബാധിതച്്ന്്്കര്ത്ന്്രണ്്ാമ
ൻ.ഈയ്വാവ്തചസന്്യിതലരാ
ജീവഗ്ാന്്ിഗവൺതമ്്്്ജനറൽ
ആശ്രപത്ിയിൽഐതൊസലഷനി
ലാ ണ.്ഇസദ്്ഹംതൊസോണസോൈി
റ്്ീവ്ആയആള്കള്മായിബന്്തപ്്
ട്്ിട്്ിതല്്ന്്ാണ്അറിയ്ന്്തതന്്്ം
ക്ട്തൽരരിസോധനകൾനെത്്ി
വരികയാതണന്്്ംഇന്്്യൻകൗൺ
ൈിൽഒഫ്തമഡിക്്ൽറിൈർച്്ിതല
ൈീനിയർശാൈ്പത്ജ്്ൻരാമൻഗം
ഗാസഖദക്ർരറഞ്്്.

മഹാരാഷ്പെ്യിൽഇന്്തലമാപത്ം
രതിതൊന്്്സരർക്്ാണ്സോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ത.്ഇവരിൽരത്്്സര
രം്മം്ബയിലാണ.്ഇസോതെൈം
സ്്ാനതത്്തോത്്ംസോഗികൾ
52ൽനിന്്്63ആയിഉയർന്്്.ഇവ
രിൽഎട്്്സരർവിസേശരാജയ്ങ്്ളി ൽ
സോയിര്ന്്്.ൈംസ്്ാനതത്്തോ
ത്്ംസോഗികളിൽ49സരരം്വിസേശ
ങ്്ളിൽനിന്്്വന്്വരം്മറ്്്ള്്വർ
ഇവര്മായിഇെരഴകിയവര്മാതണ
ന്്്മപന്്്ിരറഞ്്്.

മുഖമുദുര6 72020 മാർച്്്23തിങ്്ൾ EKM / ALP / KKD / TSR / TVM / BPL / IDR / RAI

സംസ്്ാെങ്്ൾക്്്
ക്ട്തൽഅധികാേം
െൽകണം:മ്ഖയ്മപന്്്ി
തിര്വനന്്പ്രം:തൊവിഡ1്9പര്തിസോധം
ശക്്ിതപ്്ട്ത്്്ന്്തിന്തമഡിക്്ൽഉരകര
ണങ്്ൾ,ൈാനിസറ്്ൈർ,തകമിക്്ൽൈ്മ്ത
ലായൈാധനങ്്ൾഉതര്ാേിപ്്ിക്്്ന്്തിന്
അന്മതിനൽക്ന്്തിന്ള്്അധികാരം
താതക്ാലികമായിൈംസ്്ാനങ്്ൾക്്്നൽക
ണതമന്്്മ്ഖയ്മപന്്്ിരിണറായിവിജയൻപര്
ധാനമപന്്്ിനസരപദ്്്സോേിക്്്അയച്്കത്്ിൽ
ആവശയ്തപ്്ട്്്.
തൊവിഡ1്9സവറൈ്രരിസോധനക്്്സക
രളത്്ില്ള്്സകപദ്്്സ്്ാരനങ്്ള്തെയം്സക
പദ്്്ൈഹായമ്ള്്ഗസവഷണലാബ്കള്തെ
യം്ൈൗകരയ്ംഉരസോഗിക്്ാൻൈംസ്്ാന
ത്്ിന്അന്മതിനൽകണം.തൊവിഡ്പര്തി
സോധനെരെികൾക്്്സപ്ോ ൺഉരസോഗി
ക്്ാൻൈംസ്്ാനതോലീൈിന്അന്മതിന
ൽകണതമന്്്ംമ്ഖയ്മപന്്്ിപര്ധാനമപന്്്ിസോ
ട്ആവശയ്തപ്്ട്്്.

"ക്ടം്ബങ്്ളിശലക്്്
ആംഗൻവാടി'
തിര്വനന്്പ്രം:ൈമ്്്ഷ്്സകരളംര
ധ്്തിയ്തെഭാഗമായിതൊവിഡ്19
സോധവതരണത്്ിനം്വിവരസശഖര
ണത്്ിനം്"ക്ടം്ബങ്്ളിസലക്്്ആം
ഗൻവാെി'എന്്സരരിൽ്്കയ്ാംതര
യൻ്്്ൈംഘെിപ്്ിക്്ാൻ്്ൈംസ്്ാനവ
നിതാശിശ്വികൈനവക്പ്്്തീര്മാ
നം.ൈംസ്്ാനത്്്സപ്ബക്്്േതചയി
ൻ്്എന്്സരരിൽ്്ൈാമ്ഹയ്സ്രക്്ാ
സോധവതക്രണപര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്
നെന്്്തൊണ്്ിരിക്്്കയാണ.്ഈ
പര്വർ്്ത്്നങ്്തളരിന്്്ണയക്്്്ന്്
തിത്്്ഭാഗമായാണ്സോ ധവതക്ര
ണകയ്ാംതരയൻ്ൈംഘെിപ്്ിക്്ാൻ്്
തീര്മാനിച്്തതന്്്മപന്്്ിതക.തക.
സശലജ.സോണില്തെഅറിയിപ്്്ക
ൾ്്,ൈംശയനിവാരണം,വിവരസശഖര
ണം,മറ്്്സൈവനങ്്ൾ്്എന്്ിവന

ൽ്്ക്ന്്രധ്്തിയാണ്തയാറാക്്ി
യിരിക്്്ന്്ത.്33,115ആംഗൻവാെിക
ളിതല60,000സത്്ളംവര്ന്്ആംഗ
ൻവാെിജീവനക്്ാർ്്ഇതിൽ്്രങ്്ാളി
കളാക്തമന്്്ംമപന്്്ിവയ്ക്്മാക്്ി.
പര്ധാനപര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്:
ആംഗൻവാെിപര്സേശതത്്മ്ഴ്വ

ൻ്്വീട്കളിലം്സോൺ്്മ്സഖനബ
ന്്തപ്്ട്്്അവര്തെസ്ഖവിവരങ്്ൾ്്
അസന്വഷിക്്്ം.ഗർ്്ഭിണികൾ്്,മ്ലയ്
ട്്്ന്്അമ്്മാർ്്,ക്ട്്ികൾ്്(പര്സത്യകി
ച്്്മ്ന്്്വയൈിന്
താതഴപര്ായമായവർ്്)ത്െങ്്ിയവ
ര്തെസ്ഖവിവരങ്്ൾ്്പര്സത്യകംഅ
സന്വഷിക്്്ം.അവർ്്ക്്്പര്സത്യകപശ്
ധ്്സവണ്്തിത്്്ആവശയ്കതവീട്്്കാ
തരസോധയ്തപ്്ട്ത്്്ം.ഇത്്രക്്ാ
സോട്കഴിവതം്വീട്്ിന്ള്്ിൽ്്തതന്്

കഴിയാൻ്്ആവശയ്തപ്്ടം്.വയ്ക്്ിശ്
ചിതവ്ത്്ിത്്്പര്ാധാനയ്ംവീട്്്കാതര
ഓർ്്മ്്ിപ്്ിക്്്ം. സോഗലക്്ണങ്്ൾ്്ഉ
ള്്ആതരങ്്ിലം്ഉതണ്്ങ്്ിൽ്്അട്
ത്്്ള്്ആസോഗയ്സകപദ്്്തത്/്തജ.
രി.എച്്ിതനഅറിയിക്്്ം.വിസേശ
ത്്്നിന്്്വന്്ആതരങ്്ിലം്ഉതണ്്
ങ്്ിൽ്്അവസോട്വീട്്ിന്ള്്ിൽ്്തതന്്
കഴിയാൻ്്അറിയിക്്്കയം്അവര്
തെവിവരങ്്ൾ്്ആസോഗയ്വക്പ്്ിന്
സകമാറ്കയം്തചയ്്്ം.
ഇസോതോപ്്ംസോഷൻ്്വാണിയി

ല്തെനിതയ്വം്ലഭിക്്്ന്്തൊവിഡ്
19ൈംബന്്മായസോധവതക്രണ
ൈസദ്്ശങ്്ൾ്്ആംഗൻവാെിപര്വ
ർ്്ത്്കരില്തെതോത്ൈമ്ഹത്്ിന്
ലഭിക്്്ന്്്തണ്്ന്്്ംസപ്രാപഗ്ാംഓഫി
ൈർ്്മാർ്്ഉറപ്്്വര്ത്്്ം.

സേ്ക്്
ഒരക്്്ാൻ
ഹാസമ്ാറ്്് 
സയ്ട്്്് 
തൊസോണസവറൈ്ഭീഷണിത്െര്സപ്്ൾതൈലിപബ്ിറ്്ികൾരല
രം്ഹാൈമ്ാറ്്്ൈയ്്ട്്്അഥവാസ്രക്്ാൈയ്്ട്്്
ധരിച്്്തൊണ്്്യാപത്തചയ്്്ന്്ത്സോകംക
ണ്്്.രസക്,്യഥാർഥത്്ിൽഇവർക്്്ൈയ്്ട്്്
ആവശയ്മ്സട്.്ഇതല്്ന്്്രറയ്ന്്്ആസോഗയ്
വിേഗധ്ർ.ഹാൈമ്ാറ്്്ൈയ്്ട്്്ആവശയ്മ്ള്്ത്തൊ
വിഡ്19സോഗികതളരരിചരിക്്്ന്്വർക്്്ംഅ
വര്മായിഅട്ത്്ിെരഴക്ന്്വർക്്്ംമാപത്മാ
ണ.്ഹാൈമ്ാറ്്്ൈയ്്ട്്്ംസ്രക്്ാകണ്്െയം്മാ
ൈക്ം്ഗ്്ൗസം്മറ്്്ള്്വർവാങ്്ിക്്്ട്്്സപ്്ൾഇ
വഅതയ്ാവശയ്മ്ള്്സമഖലകളിൽക്്ാമംസനരിട്
തമന്്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്ആസോഗയ്പര്വർത്്കർ.
ഡൽഹിയിതലഖാൻമാർക്്റ്്ില്ള്്നിർവാണ
ബീയിങ്ഈമാൈംആേയ്മാണ്ഹാൈമ്ാറ്്്ൈയ്്ട്്്വാ
ങ്്ിയത.്2000ര്രസോളംവിലയ്ള്്ൈയ്്ട്്്300എ
ണ്്ംഇതിനകംവിറ്്ഴിഞ്്്.

പോ വിഡ്19സോഗികതളരരിചരി
ക്്്ന്്വരം്അവര്മായിനിരന്്രം
ൈമ്്ർക്്ത്്ിസലർതപ്്സെണ്്ിവര്ന്്
വര്തോതക്്ധരിക്്്ന്്പര്സത്യകത
രംൈയ്്ട്്ാണിത.്എസോളപര്തിസോ
ധകാലത്്ാണ്ക്ട്തലായിഅറിയ
തപ്്ട്്്ത്െങ്്ിയത.്ആരതക്രമായ
വൈത്്ക്്തളതെയാന്ള്്വൈപ്ത്ം
അഥവാഹൈാർഡൈ്തമറ്്ീരിയൽ
ൈയ്്ട്്്എന്്തിത്്്ച്ര്ക്്സപ്്രാ
ണ്ഹാൈമ്ാറ്്്ൈയ്്ട്്്.രാൈ,സജവ
വിഭാഗങ്്ളില്ള്്സോഷകരമായഏ
തിതനയം്തെയാൻഇത്തൊണ്്ാ
കം്.സ്രക്്ാകണ്്െയം്ഗ്്ൗസ്ക
ളം്ഇതിതൊപ്്ംധരിക്്ണം.

ഹാസമ്ാറ്്്സയ്ട്്്്

സയ്്ട്്്കൾപലതരം
ഹാ ൈമ്ാറ്്്ൈയ്്ട്്്കൾരലതരമ്ണ്്്.
യ്എൈിൽഇവഎ,ബി,ൈി,ഡിഎ
ന്്ിങ്്തനതരംതിരിച്്ിരിക്്്ന്്്.
യ്സോപ്്ിൽനമ്്ര്കൾഉരസോഗി
ച്്ാണ്സവർതിരിവ.്
എവിഭാഗത്്ിൽതപ്്ട്ന്്വവാത
കങ്്ൾ,കണങ്്ൾ,നീരാവിസോല്
ള്്വ,തോെിത്െങ്്ിയവയിൽനി
തന്്ല്്ാംൈംരക്്ണതോര്ക്്്ം.പര്
സത്യകശവ്ൈനൈഹായിയം്ഇസോ
തോപ്്ംസചർത്്്ധരിക്്ാനാവം്വി
ധമാണ്മാൈക്്കള്തെൈംവിധാ
നം.
ബിവിഭാഗത്്ിൽതപ്്ട്ന്്വആ
േയ്വിഭാഗത്്ിസലത്നൽക്ന്്സ്
രക്്യത്ക്്പ്്ംപേ്ാവകങ്്ളിൽനി
ന്്്ള്്സ്രക്്യം്ഉറപ്്ാക്്്ം.അ
രയക്്്്താസഴക്്്തവ്ക്്ിത്്്സ്ര
ക്്ഉറപ്്ാസക്്ണ്്സപ്്ൾഇതാണ്ഉ
രസോഗിക്്്ന്് ത.്
ൈിവിഭാഗത്്ില്ള്്വയിൽവി
വിധതരത്്ില്ള്്തം്ക്ട്തൽ
സ്രക്്ാൈംവിധാനങ്്ള്ള്്ത്മാ
യശവ്ൈനൈഹായിഘെിപ്്ിക്്ാൻ
ൈംവിധാനമ്ണ്്്.വായ്ശ്ധ്്ീകരി
ച്്്നൽക്ന്്വിധത്്ില്ള്്ശവ്ൈ
നൈഹായിയം്ഉരസോഗിക്്ാം.
സോഗികതളസോമരണമെഞ്്വതര
സോഅണ്വിമ്ക്്മാസക്്ണ്്ൈാ
ഹചരയ്ങ്്ളിലാണ്ഇത്രസോഗി
ക്്്ന്്ത.്ഡിവിഭാഗത്്ിൽതപ്്ട്ന്്
വയക്്്്എല്്ാത്്രംരാൈവൈത്്ക്്
ളിൽനിന്്്ംശരിരത്്ിനാതകൈംര
ക്്ണതോര്ക്്ാനാവം്.സ്്്്ീലിൽ
നിർമിച്്കാല്റകളം്പ്ർണസ്ര
ക്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്മ്ഖകവചവം്ഇ
തിന്ണ്്്.

ധരിക്്്ന്്വിധം
സാ ധാരണവൈപ്ത്ത്്ിന്പ്റതമയാണ്ഹാൈമ്ാറ്്്
ൈയ്്ട്്്ധരിക്്്ന്്ത.്ഗ്്ൗൈ,്ഷ്ൈ,്മാൈക്്കൾത്െങ്്ി
യവധരിച്്സശഷംമാപത്സമഇവധരിക്്ാവ.്ഇവയ്തെ
ൈിബ്്്കളം്ബട്്ണ്കള്തമല്്ാംക്തയ്മായിഉരസോഗി
ച്്ിരിക്്ണം.കഴ്ത്്്,സകമ്ട്്്,മ്ഖം,അരതക്്ട്്്എന്്ി
വിെങ്്ളിൽവൈപ്ത്സത്്ട്സചർന്്്ഒര്ഭാഗവം്ത്റ
ന്്്കിെക്്്ന്്ിതല്്ന്്്ഉറപ്്്വര്ത്്ണം.ഇത്ഊരിതയ
ട്ക്്്സപ്്ഴ്മ്ണ്്്പശ്ധ്്ിക്്ാസനതറ.വൈപ്ത്ത്്ിസോതവ്
ക്്ിസോൈയ്്ട്്ിത്്്പ്റംഭാഗംൈര്ർശിക്്്ന്്ിതല്്ന്്്ഉ
റപ്്്വര്ത്്ിതക്്ണ്്്സവണംഇത്ഊരിതയട്ക്്ാൻ.
ഗ്്ൗൈ,്ഷ,്മാൈക്,്കണ്്െത്െങ്്ിയവയ്തെതയല്്ാം
പ്റംഭാഗംസോഗാണ/്രാൈവൈത്്നിറഞ്്തായിരി
ക്്്തമന്്്മറക്്ര്ത.്അത്തൊണ്്്തതന്്ഓസോന്്ാ
യിഊരിമാറ്്്സപ്്ഴം്സകകഴ്കണം.

അടിയന്്രസാഹചരയ്ംനേരിടാന്്
ആനോഗയ്വക്പ്്ിന്്്
പ്്ാന്്ബി,സി
തിര്വനന്്പ്രം:തൊവിഡ്19സോ
ഗികള്തെഎണ്്ംക്െിവര്ന്്ൈാഹ
ചരയ്ത്്ിൽ്്ഏത്അെിയന്്രൈാഹച
രയ്വം്സനരിൊന്ള്്മ്തന്്ര്ക്്ങ്്
ൾ്്ലക്്്യമിട്്്പ്്ാൻബി,ൈിഎന്്ിങ്്
തനരധ്്തികൾആസോഗയ്വക്പ്്്ആ
വിഷക് രിച്്തായിമപന്്്ിതക.തക.സശ
ലജ.
പര്തിസോധപര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ഏ
സൊരിപ്്ിക്്ാൻ്്ര്രീകരിച്്18കമ്്ി
റ്്ികളിൽ്്ഇൻ്്പഫ്ാൈ്തപ്െകച്്്ർ്്കമ്്ിറ്്ി
യം്സപ്രവറ്്്സോൈര്ിറ്്ൽ്്സൊ-ഓ
ഡിസനഷൻ്്കമ്്ിറ്്ിയം്ഇതിന്സവ
ണ്്ിമാപത്ംഉണ്്ാക്്ിയവയാണ.്സോ
ൈിറ്്ീവ്സകസ്കള്ള്്വർ്്ക്്്പ്റസമ
വീട്്ിൽ്്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്വർ്്ക്്്
സോഗലക്്ണങ്്സോമറ്്സ്ഖങ്്സോ
ഉതണ്്ങ്്ിസോഐതൊസലഷൻ്്മ്റി
കളിൽ്്മാപത്സമചികിത്്ിക്്ാൻ്്കഴി
യ.്
ഇത്മ്ന്്ിൽ്്കണ്്്ള്്ഒര്ക്്ങ്്ളാ
ണ്ആസോഗയ്വക്പ്്്നെത്്ിയത.്ഓ
സോപ്്ാനിനം്അന്ൈരിച്്്സോകറ്്്
ർ്്മാർ,നഴ്സ്മാർ്്ഉൾ്്തപ്്തെയ്ള്്ജീ
വനക്്ാർ,മര്ന്്്കൾ്്,സ്രക്്ാഉര
കരണങ്്ൾ,തവ്്്ിസലറ്്ർ്്ഉൾ്്തപ്്തെ
യ്ള്്ൈൗകരയ്ങ്്ൾ്്വലിയസോതി
ൽ്്വർ്്ധിപ്്ിച്്്തൊണ്്ിരിക്്്കയാ
തണന്്്ംമപന്്്ി.

പ്്ാന്്എ
 ജന്വരി30ന്സചനയിതലവ്ഹാനി
ൽ്്നിന്്്ംവന്്വിേയ്ാർഥിയില്തെ
ൈംസ്്ാനത്്്ആേയ്മായിതൊവിഡ്
19സ്്ിരീകരിച്്ൈാഹചരയ്ത്്ിൽ്്ത
തന്്പ്്ാൻ്്എയം്പ്്ാൻ്്ബിയം്തയ്്ാ
റാക്്്കയം്പ്്ാൻ്്എനെപ്്ിലാക്്്ക
യം്തചയത്.്50ൈർ്്ക്്ാർ്്ആശ്ര
പത്ികളം്രണ്്്ൈവ്കാരയ്ആശ്രപത്ി
കളം്ഉൾ്്തപ്്തെ52സ്്ാരനങ്്ൾ്്ഉ
ൾ്്തപ്്ട്ത്്ിയാണ്പ്്ാൻ്്എനെപ്്ിലാ
ക്്ിയത.്974ഐതൊസലഷൻ്്കിെ
ക്്കൾ്്ൈജ്്മാക്്്കയം്242ഐ
തൊസലഷൻ്്കിെക്്കൾ്്ആവശയ്തമ
ങ്്ിൽ്്ഉരസോഗിക്്ാൻ്്കതണ്്ത്്്ക
യം്തചയത്.്ഇത്ഉസദ്്ശിച്്ഫലംകാ
ണ്കയം്സ്്ിരീകരിച്്മ്ന്്്സരരം്
സോഗമ്ക്്ിസനട്കയം്മറ്്്ള്്വരി
സലക്്്സോഗംരെരാതിരിക്്്കയം്
തചയത്.്

പ്്ാന്്ബി
 വ്ഹാനിൽ്്നിന്്്ംആേയ്സകൈ്വന്്
സപ്്ൾ്്പ്്ാൻ്്എസോട്അന്ബന്്മാ
യാണ്പ്്ാൻ്്ബിയം്തയ്്ാറാക്്ിയത.്
71ൈർ്്ക്്ാർ്്ആശ്രപത്ികളം്55ൈവ്
കാരയ്ആശ്രപത്ികളം്ഉൾ്്തപ്്തെ
126സ്്ാരനങ്്ൾ്്ഉൾ്്തപ്്ട്ത്്ിയാ
ണ്പ്്ാൻ്്ബിആവിഷ്ക്്രിച്്ത.്1408
ഐതൊസലഷൻ്്കിെക്്കൾ്്ൈജ്്
മാക്്്കയം്17ഐതൊസലഷൻ്്കിെ
ക്്കൾ്്ആവശയ്തമങ്്ിൽ്്ഉരസോഗി
ക്്ാൻ്്കതണ്്ത്്്കയം്തചയത്.്ഇ
സപ്്ൾ്്പ്്ാൻ്്എയാണ്നെപ്്ിലാക്്ി
വര്ന്്ത.്പ്്ാൻ്്എയിൽ്്1000സത്്
ളംഐതൊസലഷൻ്്കിെക്്കള്ള്്
തിനാലം്അപത്സത്്ളംസോഗികളി
ല്്ാത്്തിനാലം്പ്്ാൻ്്ബിയിസലക്്്
കെസക്്ണ്്ൈാഹചരയ്ംവന്്ിട്്ില്്.

പ്്ാന്്സി
 തഫപബ്്വരി29ന്ഇറ്്ലിയിൽ്്നിതന്്
ത്്ിയരത്്നംതിട്്യിതലമ്ന്്ംഗ
ക്ടം്ബത്്ിനം്അവര്മായിൈമ്്
ർ്്ക്്ംപ്ലർ്്ത്്ിയഅട്ത്്രണ്്്ബ
ന്്്ക്്ൾ്്ക്്്ംമാർ്്ച്്്എട്്ിന്തൊവി
ഡ്19സ്്ിരീകരിച്്സോതെയാണ്പ്്ാ
ൻ്്ൈിതയ്്ാറാക്്ിയത.്ജനങ്്ൾ്്ജാ
പഗ്തപ്ലർ്്ത്്ിൈാമ്ഹയ്അകലം
രാലിച്്്ൈമ്്ർ്്ക്്ത്്ിസലർ്്തപ്്ട്്വർ്്
ക്തയ്മായിനിരീക്്ണത്്ിൽ്്കഴി
ഞ്്ാൽ്്പ്്ാൻ്്ബിയിൽ്്തതന്്നമ്
ക്്്രിെിച്്്നിൽ്്ക്്ാനാകം്.
അതല്്വലിയസോതിൽ്്ൈമ്ഹ
വയ്ാരനമ്ണ്്ായിക്ട്തൽ്്സകസ്ക
ൾ്്ഒന്്ിച്്്വന്്ാൽ്്പ്്ാൻ്്ൈിയിസല
ക്്്കെക്്്ം.ൈർ്്ക്്ാർ്്,ൈവ്കാരയ്ആ
ശ്രപത്ികള്തെപ്ർ്്ണൈഹകരണ
സത്്തെയാണ്പ്്ാൻ്്ൈിനെപ്്ാക്്്
ക.ഇതിനാ യിപര്ധാനൈർ്്ക്്ാർ്്ആ
ശ്രപത്ികളിതലല്്ാംസ്്ലംകതണ്്
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
അവിതെതയല്്ാംഅതയ്ാവശയ്മില്്ാ
ത്്വിഭാഗങ്്ൾ്്ഒഴിപ്്ിച്്്സോഗികള്
തെഎണ്്ംരരമാവധിക്റച്്്ൈൗകരയ്
തോര്ക്്്ം.81ൈർ്്ക്്ാർ്്ആശ്രപത്ി
കളം്41ൈവ്കാരയ്ആശ്രപത്ികളം്ഉ
ൾ്്തപ്്തെ122ആശ്രപത്ികളിലായി
3028ഐതൊസലഷൻ്്കിെക്്കളാ
ണ്കതണ്്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഇത്
ക്ൊതതപ്്ാൻ്്ബിയിലം്ൈിയില്മാ

യി218ഐൈിയ്കിെക്്കളം്ൈജ്്
മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.ആവശയ്തമങ്്ിൽ്്പ്്ാൻ്്
ൈിയിൽ്്ക്ട്തൽ്്ൈവ്കാരയ്ആശ്ര
പത്ികള്തെരങ്്ാളിത്്ംഉറപ്്്വര്
ത്്്ം.

കൊദോണകകയർ്്കസന്്്ർ്്
വിസേശരാജയ്ങ്്ളിൽ്്നിന്്്ംമറ്്്ൈം
സ്്ാനങ്്ളിൽ്്നിന്്്ംവര്ന്്താമ
ൈൈൗകരയ്ംഇല്്ാത്്വതരരാർ്്പ്്ി
ക്്ാനായിമ്ഖയ്മപന്്്ിയ്തെനിർ്്സേശാ
ന്ൈരണംവിവിധവക്പ്്്കള്തെഏ
സൊരനസത്്തെ147തൊസോണതക
യർ്്തൈ ്്്റ്കൾ്്ആരംഭിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇ
വരില്തെമറ്്ാർ്്ക്്്ംസോഗപ്്കർ്്ച്്ഉ
ണ്്ാകാതിരിക്്ാനാണ്സ്രക്്ിതമാ
യിരാർ്്പ്്ിക്്്ന്്ത.്

ഇസപ്്ൾ്്ക്റച്്്സരർ്്മാപത്
മാണ്ഈതകയർ്്തൈ്്്റ്കളില്ള്്
ത.്എന്്ാൽ്്തൊസോണസവറൈി
ത്്്ൈമ്ഹവയ്ാരനമ്ണ്്ായാൽ്്ഐ
തൊസലഷൻ്്ൈൗകരയ്ത്്ിനായാണ്
പ്്ാൻ്്ൈിയ്തെഭാഗമായിഇപത്സയതറ
തൊസോണതകയർ്്തൈ്്്റ്കൾ്്ൈ
ജ്്മാക്്ിയിട്്്ള്്ത.്21,866സരതരഒ
സരൈമയംഈതകയർ്്തൈ്്്റ്കളി
ൽ്്രാർ്്പ്്ിക്്ാനാകം്.ൈർ്്ക്്ാർ്്
സ്്ാരനങ്്ൾ്്തക്്പ്്ംൈവ്കാരയ്
സ്്ാരനങ്്ളം്ആശ്രപത്ികളം്ൈ
ഹായവ്മായിവന്്ിട്്്ണ്്്.ഇനി യം്
ക്ട്തൽ്്സ്്ാരനങ്്ൾ്്തകയർ്്തൈ
്്്റ്കളാക്്ാൻ്്ൈന്്ധ്്തഅറിയിച്്ി
ട്്്ണ്്്.
ൈർ്്ക്്ാർ്്ഇപത്സയതറമ്തന്്ര്

ക്്ങ്്ൾ്്നെത്്്ന്്്തണ്്ങ്്ിലം്ജന
ങ്്ൾ്്എല്്ാവരം്ഒസരമനസൊതെജാ
പഗ്തരാലിച്്ാൽ്്മാപത്സമതൊസോണ
സവറൈിതനശക്്മായിപര്തിസോധി
ക്്ാനാക.്എല്്ാവരം്ൈാമ്ഹിക
അകലംരാലിക്്ണം.സോഗബാധിത
പര്സേശങ്്ളിൽ്്നിന്്്ംവന്്വർ്്നി
ർ്്ബന്്മായം്വീട്്ിൽ്്നിരീക്്ണ
ത്്ിൽ്്കഴിസയണ്്താണ.്ഒര്കാരണ
വശാലം്വീട്വിട്്്പ്റത്്ിറങ്്്ക
സോമറ്്്ള്്വസോട്ഇെരഴക്കസോ
തചയ്്ര്ത.്അത്മറ്്്ള്്വരിസലക്്്
സോഗംരകര്കയം്ൈമ്ഹത്്ിസല
ക്്്വളതരതപ്്തട്്ന്്്രെര്കയം്തച
യ്്്ം.അതിനാൽ്്തതന്്എല്്ാവരം്
ജാപഗ്തസോതെയിരിക്്ണം.

തടവക്ാർമാൈക്്
നിർമാണത്്ിലാണ്
ചണ്്ിഗഡ:്തൊവിഡ്19ഭീതിരാജയ്തമങ്്്ംരെര്സപ്്
ൾസ്രക്്ാമാൈക്്കള്തെനിർമാണത്്ിലാണ്ച
ണ്്ിഗഡിതലതെവ്കാർ.േിവൈം700-800മാൈക്്കളാ
ണ്15തെവ്കാർവീതമ്ള്്രണ്്്ൈംഘങ്്ൾസചർന്്്
നിർമിക്്്ന്്ത.്ൈർക്്ാർഓഫിസ്കളിസലക്്ാണ്ജയി
ലധിക്തർഇത്നൽക്ന്്തതന്്്ംപ്ർണമായിഅ
ണ്വിമ്ക്്ൈാഹചരയ്ങ്്ളിലാണ്മാൈക്്നിർമാണ
തമന്്്ംജയിലിതലൈീനിയർതമഡിക്്ൽഓഫിൈർനീ
നചൗധരി.സവകാതതപര്തിേിനനിർമാണം1500ആ
ക്്ിഉയർത്്്തമന്്്ംതോത്ജനത്്ിനം്മാൈക്്വിൽ
ക്്ാനാവ്തമന്്്ംനീചൗധരിരറഞ്്്.

നഫ്ാൻൈിൽ
"നപ്തിശോധത്്ിന'്
ചെലിശൊപറ്്്റം്
രാരിൈ:്തൊവിഡ്19പര്തിസോധനെരെികൾക്്ായി
തഹലിസൊപറ്്്റ്കളം്സപ്ോണ്കളം്ഉരസോഗിക്്ാൻ
പഫ്ഞ്്്ഭരണക്െംതീര്മാനിച്്്.രാജയ്ത്്്ജനങ്്ള്തെ
ൈഞ്്ാരത്്ിനെക്്ംപ്ർണനിയപന്്്ണംപര്ഖയ്ാരിച്്ി
രിതക്്ഇത്ലംഘിക്്തപ്്ട്ന്്്സട്്എന്്്കതണ്്ത്്ാ
നാണിത.്ക്ൊതതസോഗികതളആശ്രപത്ിയിതലത്്ി
ക്്ാനം്തഹലിസൊപറ്്്റ്കൾഉരസോഗിക്്്ം.തോവ്്ാ
ഴച്യാണ്പഫ്ാൻൈിൽഅെച്്്പ്ട്്ൽപര്ഖയ്ാരിച്്ത.്ഭ
ക്്ണം,ചികിത്്,നായയ്മായ്ള്്നെത്്ം,ഒറ്്യക്്്്
ള്്നെത്്ംഎന്്ിവയക്്്്മാപത്സമഇസപ്്ൾപ്റത്്ിറ
ങ്്ാൻഅന്വാേമ്ള്്്.രാജയ്ത്്്14,000 സരർക്്്സോ
ഗബാധസ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.562സരർമരിച്്്.

മരണം13,000,
100ശൊടി
"വീട്്്തടങ്്ലിൽ'
സോം:തൊവിഡ്19സോഗംബാധിച്്്സോകതോട്്ാതകമ
രിച്്വര്തെഎണ്്ം13,000കെന്്്.മ്ന്്്ലക്്ംസരർ
ക്്്സോഗംസ്്ിരീകരിച്്്.35രാജയ്ങ്്ൾപര്തിസോധന
െരെികള്തെഭാഗമായിഅതിർത്്ികളെച്്്ംയാപത്ാവി
ലക്്്ഏർതപ്്ട്ത്്ിയം്വയ്ാരാര-വയ്വൈായസ്്ാരന
ങ്്ള്തെപര്വർത്്നംനിർത്്ിവച്്്ംഎല്്ാപശ്മങ്്ളം്
നെത്്്കയാണ.്അസതൈമയം,ഇറ്്ലിയിൽമരണൈം
ഖയ്4,800ആയി.ൈത്രയ്നിൽമരണൈംഖയ്യിൽ32ശ
തമാനംവർധനയ്ണ്്ായി.പഫ്ാൻൈിൽ562സരരാണ്
മരിച്്ത.്

ജെലിെപ്്്റംമകൻസമ്്ർക്്
വിലക്്ിൽ,വിഡിപൊ
രങ്്്വച്്്സഹ്ാസിെി
തചസന്:്ലണ്്നിൽനിന്്്18ന്നാട്്ിതല
ത്്ിയമകന്14േിവൈംവീട്്ിൽൈമ്്ർക്്വി
ലക്്്ഏർതപ്്ട്ത്്ിനെിസ്ഹാൈിനിമണിര
തന്ം.മകൻനദ്്ൻഅെച്്ിട്്ചില്്്ജനലിന
പ്്്റമിരിക്്്ന്്വിഡിതോഇൻസ്്്്പഗ്ാമില്തെ
രങ്്്വച്്സ്ഹാൈിനിതതന്്യാണ്ഇക്്ാ
രയ്ംതവളിതപ്്ട്ത്്ിയത.്
ഞാൻഅവതനകാണ്ന്്ത്ഒര്ഗ്്ാൈ്വി
ൻസോയില്തെയാണ.്സോണില്തെയാണ്
ൈംൈാരിക്്്ന്്ത.്ഭക്്ണവം്വൈപ്ത്വം്
അകതലനിന്്്വയക്്്്ന്്്.അവൻഉരസോ
ഗിച്്വൈപ്ത്ങ്്ൾതിളച്്തവള്്വം്തഡസറ്്
ളം്ഉരസോഗിച്്്വ്ത്്ിയാക്്്ന്്്.അവന്
സവറൈ്ഇതല്്ങ്്ിലം്യ്സോപ്്ിൽയാപത്തച
യത്ിട്്്ണ്്്.സവറൈ്ഉള്്ത്സോതലതരര്മാ
സറണ്്ത്ണ്്്.ആസോഗയ്സത്്തെയം്സ്രക്്ി
തമായം്ത്െരാൻഅത്ആവശയ്മാണ,്'മക
തൊപ്്മ്ള്്വിഡിതോരങ്്്വച്്്തൊണ്്്സ്
ഹാൈിനിക്റിച്്്.

ഇറ്്ലിയിൽെിന്്്
263ഇന്്്യക്്ാപേ
ഡൽഹിയിപലത്്ിച്്്
നയ്്ഡൽഹി:ഇറ്്ലിയിൽക്ട്ങ്്ിയ263ഇ
ന്്്യക്്ാതരപര്സത്യകവിമാനത്്ിൽഡൽഹി 
യിതലത്്ിച്്്.ചാവ്ലയിൽഇസത്്െിബറ്്ൻ
സോർഡർതോലീൈിത്്്സനത്തവ്ത്്്ള്്
സക     പദ്്്ത്്ിൽ14േിവൈംനിരീക്്ണത്്ിലാ
യിരിക്്്ംഇവർ.മ്ഴ്വൻസരർക്്്ംരരിസോ     
ധനനെത്്ി.ഇന്്തലരാവിതലരത്്ിനാണ്
സോമിൽനിന്്്എയർഇന്്്യയ്തെപര്സത്യക
വി മാനംഡൽഹിയിതലത്്ിയത.്കഴിഞ്്
15ന്മിലാനിൽനിന്്്215ഇന്്്യക്്ാതരപര്
സത്യകവിമാനത്്ിതലത്്ിച്്ിര്ന്്്.ഇവരം്
നിരീക്്ണത്്ിലാണ്.
പര്സത്യകസ്രക്്ാൈയ്്ട്്്ധരിച്്ിര്ന്്്ര
ക്്ാേൗതയ്ത്്ിതലജീവനക്്ാർ.
ഇറ്്ലിയിൽ500സരർക്െിക്ട്ങ്്ിയിട്്്
തണ്്ന്്ാണ്റിസപ്്ർട്്്.ഇവതരതൊണ്്്വരാ     
ൻഒസന്്രസട്്ൈർവീസ്കൾക്െിനെ
ത്്ിസയക്്്ം.
സനരസത്,്സചനയിതലവ്ഹാനിൽവിേയ്ാ
ർഥികള്ൾതപ്്തെക്ട്ങ്്ിയസപ്്ഴം്ഇന്്്യപര്
സത്യകവിമാനംഅയച്്ിര്ന്്്.ഇവതരഡൽ
ഹിയിതലത്്ിച്്സപ്്ൾനിരീക്്ണത്്ി     ൽരാ
ർപ്്ിക്്ാനാണ്ഐെിബിരിപര്സത്യകസകപദ്്്ം
ത്റന്്ത.്തൊസോണഭീഷണിത്െര്ന്്ൈാ
ഹചരയ്ത്്ിൽഈസകപദ്്്ംനിലനിർത്്്കയാ
യിര്ന്്്.

തപ്െയ്നിൽ
ൈഞ്്രിച്്
യവ്ാവിന്
സോഗം

ോജസ്്ാൻ,രഞ്്ാബ്അടച്്്
ചണ്്ിഗഡ:്തൊസോണസവറൈ്വയ്ാരനം
കണക്്ിതലട്ത്്്രാജസ്്ാനം്രഞ്്ാബം്
പ്ർ്്ണമാ   യിഅെച്്്.ഇര്ൈംസ്്ാനങ്്ളി
ലം്അവശയ്സൈവനങ്്ൾ്്ഒഴിതകഎല്്ാ
വാണിജയ്സ്്ാരന       ങ്്ളം്31വതരഅെച്്ി
ടം്.അതിർത്്ികളം്അെച്്്.
രാജസ്്ാന്രിന്്ാതലപ്ർ്്ണമായം്അ
െച്്ിട്ന്്രണ്്ാമതത്്ൈംസ്്ാനമാണ്ര
ഞ്്ാബ.്ഇ      ത്വതര14സകസ്കളാണ്ഇവി
തെറിസപ്്ർ്്ട്്്തചയത്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇന്്തല
മാപത്ം11സരർസോ  ഗബാധിതരായി.ൈം
സ്്ാനംഅെച്്ിട്ന്്ൈാഹചരയ്ത്്ിൽ്്അ

വശയ്സൈവനങ്്ൾ്്ല      ഭിക്്്ന്്തിനായിഒര്
ക്ടം്ബത്്ിൽ്്നിന്്്്ഒരാൾ്്ക്്്മാപത്സമ
പ്റത്്്സോകാൻ്്അ     ന്വാേമ്ള്്്.

രരമാവധി50സരർക്്്വതരഒര്മിച്്്ക്
ൊംഎന്്ത്20സരരാക്്ിച്ര്ക്്ി.രാവി
തല6മ് തൽ്്രാപത്ി10വതരഎട്്്മണിക്്്ർ്്

സേർ്്ഘയ്മ്ള്്രണ്്്ഷിഫറ്്്്കളിൽ്്ജില്്ാക
ൺ്്സപ്ൊൾ്്റ്മ്കൾ്്പര്വർ്്ത്്ിക്്്തമന്്്ം
അസദ്്ഹംഅറിയിച്്്.

രാജസ്്ാനിൽഉന്്തതലസോഗത്്ിന്
സശഷംമ്ഖയ്മപന്്്ിഅസോക്തഗഹ്സോട്്ാ
ണ്അ     െച്്്പ്ട്്ൽപര്ഖയ്ാരിച്്ത.്ഈൈമയ
ത്്്ംആർക്്്ംഭക്്്യധാനയ്ങ്്ൾക്്്ക്്ാമ       
മ്ണ്്ാകിതല്്ന്്്ംസമയ്വതരഎല്്ാവർക്്്ം
ൈൗജനയ്മായിസറഷൻൈാമപഗ്ികൾനൽ     ക്
തമന്്്ംഅസദ്്ഹം.
നഗരങ്്ളിൽവഴിസോരക്്ച്്വെക്്ാർ
ക്്്ംക്ലിതത്്ഴിലാളികൾക്്്ംരാ     ക്്റ്്്ഭ
ക്്ണംനൽകാൻനഗരൈഭകതളയം്ജില്്ാ
അധിക്തതരയം്ച്മതലതപ്്ട്ത്്ി.ൈാമ്
ഹികസ്രക്്ാതരൻഷൻഏപര്ിൽആേയ്ം

വിതരണംതചയ്്്ം.ഫാകറ്്്റിതത്്     ഴിലാളി
കൾക്്്അവധിനൽക്തമന്്്ംഅസദ്്ഹം.
അസതൈമയം,പര്ധാനമപന്്്ിപര്ഖയ്ാരിച്്ജ
നതാകർഫയ്്തമിഴന്ാട്്ിലം്യ്രിയിലം്ഇ
ന്്്രാവിതലവതരയാക്്ിനീട്്ി.മ ഹാരാഷ്പെ്
യിലം്ഡൽഹിയിലം്നിസോധനാജ്്പര്
ഖയ്ാരിച്്്.29വതരഒഡീശയം്അെച്്്പ്ട്്
ൽപര്  ഖയ്ാരിച്്ിട്്്ണ്്്.അെിയന്്രആവശയ്
ങ്്ൾക്്ല്്ാതതപ്റത്്ിറങ്്ര്തതന്്്മ്ഖയ്
മപന്്്ിനവീൻരടന്ായിക്്്.ൈംസ്്ാനത്്്
വിസേശത്്്നിതന്്ത്്ിയ3000സരർ്ൈമ്്
ർക്്വിലക്്ില്ണ്്്.

അടച്്ിട്്തച്ൊണ്്്മാനത്ം
സവറൈിചനശോൽപ്്ിക്്ാനാവില്്:
ഡബ്്്യഎ്ച്്്ഒ
നയ്്ഡൽഹി,ലണ്്ൻ:അെച്്ിട്്ത്തൊണ്്്മാപത്ംതൊസോണസവറൈി
തനസോൽപ്്ിക്്ാനാവിതല്്ന്്്സോകാസോഗയ്ൈംഘെന(ഡബ്്്യ്എച്്്ഒ).
അെച്്ിെലിതൊപ്്ംക്തയ്മായപര്തിസോധനെരെികള്ണ്്ായിതല്്ങ്്ിൽ
നിയപന്്്ണംനീക്്്സപ്്ൾവീണ്്്ംസോഗംരെര്തമന്്്സോകാസോഗയ്
ൈംഘെനാമ്തിർന്്ഉസേ്ോഗസ്്ൻസമക്്്റയാൻമ്ന്്റിയിപ്്്നൽ
കി.സോഗികതളയം്സവറൈ്ബാധിതതരയം്രരിപ്ർണമായികതണ്്
ത്്ിൈമ്്ർക്്വിലക്്ിലാക്്്കയാണ്ഇസപ്്ൾതചസയ്്ണ്്ത.്ഇതല്്ങ്്ി
ൽഈനെരെികൾതൊണ്്്ഫലമ്ണ്്ാവിതല്്ന്്്ംറയാൻ.അസതൈമ
യം,ക്തയ്ൈമയത്്്സോകരാജയ്ങ്്ൾക്്്മ്ന്്റിയിപ്്്നൽക്ന്്തിൽ
രരാജയതപ്്ട്്ൈംഘെനകട്ത്്വിമർശനംസനരിട്കയാണ.്മന്ഷയ്രി
ൽനിന്്്മന്ഷയ്രിസലക്്്രെര്ന്്സവറൈ്അരകെകാരിതയന്്്ക
ഴിഞ്്ഡിൈംബർ31ന്തായസ്രയ്ആസോഗയ്അധിക്തർഡബ്്്യ്എ
ച്്്ഒയക്്്്മ്ന്്റിയിപ്്്നൽകിയിര്ന്്്.
എന്്ാൽ,തൊസോണസവറൈിതനസനരിട്ന്്തിൽവിജയതമന്്്ര
റഞ്്്സചനതയഅഭിനദ്്ിക്്്കയായിര്ന്്്അന്്്ഡബ്്്യ്എച്്്ഒസമ
ധാവ്തെസപ്ോൈ്അധനം.

=സ ർ്്ക്്ാ രി പൊ പ്്ം കൈ നോ ർ്്ത്്് സവ് ൈാ രയ് ആ ശ ്പ നര്ി ൈ ളം് 
=പ്്ാ ൻ്് ബി യി ല്് 126 ആ ശ ്പ നര്ി ൈ ള്് പ്്ാ ൻ്് സി യി ല്് 122 ആ ശ ്പ നര്ി ൈ ള്്

=29വപേഒഡീശയം്അടച്്്പ്ട്്ലിന്
=ജെതാകർഫയ്്ഇന്്രത്്ക്്്െീട്്ിയ്രിയം്തമിഴെ്ാടം്
=മഹാോഷ്പട്യിൽെിരോധൊജ്്

പരിശോധനയക്്്്
ഇനൈ്ശേലിച്്്
പത്ിേമാർഗം
ജറ്ൈലം:തൊസോണസവറൈ്ബാധതിരിച്്റിയാൻ
പ്തിയമാർഗവ്മായിഇപൈ്സയൽ.തെക്നിയൻ്്ൈ
ർ്്വകലാശാലയിതലയം്റാംബൻ്്തഹൽ്്ത്്്തകയറി
തലയം്ഗസവഷകർ്്നെത്്ിയരരീക്്ണമാണ്സോഗല
ക്്ണങ്്ൾപര്കെിപ്്ിക്്്ം മ്ൻപ്തതന്്സവറൈ്
ൈാന്്ിധയ്ംതിരിച്്റിയാനാക്ന്്മാർഗംവികൈിപ്്ിച്്
ത.്ഒസരൈമയംനിരവധിസരരിൽരരിസോധനനെ
ത്്ാനം്ഈൈംവിധാനത്്ിനാകം്.സോഗപര്തിസോ
ധത്്ിന്ഇത്വലിയസോതിൽൈഹായിക്്്തമന്്്ക
ര്ത്ന്്്.
നിലവിൽരിൈിആർ്്ൈംവിധാനംഉരസോഗിച്്ാണ്
ഇപൈ്സയലിൽ്്നിലവിൽ്്തൊസോണസവറൈ്ബാധ
സ്്ിരീകരിക്്്ന്്ത.്ഓസോര്ത്്ര്തെയം്ൈാംപ്ൾഎ
ട്ത്്ാണ്ഈൈംവിധാനത്്ിൽരരിസോധന.േിവൈം
1200സരർക്്്മാപത്സമഇങ്്തനരരിസോധനനെത്്ാ
നാവ.്അതിനാകതട്്മണിക്്്റ്കൾസവണ്്വര്ന്്്.
റാംബാൻ്്ക്്ിനിക്്ൽ്്സമസപ്കാബസോളജിലസോറട്്റി
ക്്്ഒര്േിവൈം200തൊസോണൈാംപ്ള്കൾ്്മാപത്സമ
രരിസോധിക്്ാൻ്്കഴിയ്കയ്ള്്്.
എന്്ാൽ,പ്തിയരീതിയിൽ32മ്തൽ്്64വതരസോ
ഗികളിൽ്്നിന്്്ംഎട്ത്്ൈാംപ്ള്കൾ്്ഒര്മിച്്ാണ്
രരിസോധന.ഡൈൻ്്കണക്്ിന്ൈാമ്്ിംപ്ള്കൾ്്ഒ
സരൈമയംരരിസോധിക്്ാൻ്്കഴിയം്.64ൈാംപള്്ക
ൾ്്ഒര്മിച്്്രരിസോധനനെത്്ിയസപ്്ൾ്്അതിൽ്്ഒതര
ണ്്ംമാപത്ംസോൈിറ്്ീവ്ഉള്്്തവന്്്ൈിസ്്്്ംതിരിച്്റി
ഞ്്തായം്തെക്നിയനിതലബസോളജിഫാക്്ൽ്്റ്്ിയി
തലഗസവഷണപര്്പ്്്സമധാവിതപ്രാഫൈർ്്സോയ്കി
സോനിരറഞ്്്.

ജനതാകർഫയ്്
ഏചറ്്ട്ത്്്മനത്്്ിമാർ
തിര്വനന്്പ്രം:സൊവിഡ്19രാ
ജയ്മാതകവയ്ാരിക്്്ന്്രശ്്ാതല
ത്്ിൽപര്ധാനമപന്്്ിനസരപദ്്്സോേി
ആഹവ്ാനംതചയത്ജനതാകർഫയ്്
വിത്്്ഭാഗമായിവീട്കളിൽശ്ചീക
രണപര്വർത്്നങ്്ള്മായിൈം
സ്്ാനമപന്്്ിമാർമാത്കയായി.മ
പന്്്ികെകംരള്്ിസ്സരപദ്്്ൻതാമ
ൈിക്്്ന്്ഔസേ്ോഗികവൈതിയായ
സതക്്ാട്ഹൗസം്രരിൈരവം്രാ
വിതലതതന്്ശ്ചീകരിച്്്കയ്ാംതര
യിത്്്ഭാഗമായി.എല്്ാവരം്അവര
വര്തെവീടം്രരിൈരവം്ശ്ചീകരി
ക്്്ന്്പര്വർത്്നങ്്ളിൽഏർതപ്്ട്്്
മഹാമാരിതയപര്തിസരാധിക്്ണതമ
ന്്്കെകംരള്്ി.
ധനമപന്്്ിെി.എം.സോമൈ്ഐൈ
ക്്്ഔസേ്ോഗികവൈതിയിയായക
വെിയാർമൻ്്സോഹൻ്്ബംഗ്്ാവിൽ
ശ്ചീകരണത്്ിന്സശഷംഎഴ്ത്്ി
നം്വായനയക്്്്ംൈമയംകതണ്്
ത്്ി.തൊവിഡ്19സോഗബാധസകര
ളത്്ിത്്്ൈാമ്്ത്്ികസ്്ിതിതയ
ക്്്െിയാണ്ഗ്ര്തരമായിബാധി
ക്്്കതയന്്്അസദ്്ഹംപര്തികരിച്്്.
േിവൈക്്്ലിക്്ാതരഈസോക്്്
ഡൗൺവലിയപര്തിൈന്്ിയിലാ
ക്്്ം.ജനതാകർഫയ്്എന്്ആശയ
തത്്ൈർവാത്്നാൈവ്ാഗതംതചയ്്്
സ്പ്ഴം്,ഇത്നീണ്്്സോയാൽേിവ
ൈവര്മാനക്്ാരായൈാധാരണ
ക്്ാർഎന്്്തചയ്്്തമന്്താണ്ത
തന്്അലട്്്ന്്തതന്്്ംസോമൈ്
ഐൈക.്
നിയമൈഭാൈര്ീക്്ർരി.പശ്ീരാമ
കൃഷണ്നം്ഔസേ്ോഗികവൈതിയി
ൽശ്ചീകരണപര്വർത്്നങ്്ള്മാ
യികയ്ാംതരയന്്രിന്്്ണയറിയി
ച്്്.മപന്്്ിതജ.സമഴൈ്ിക്്്ട്്ിയമ്്തൊ
ല്്ംക്ണ്്റയിതലവൈതിയിൽവീട്്്
കാസോതോപ്്ംവീടം്രരിൈരവം്വ്
ത്്ിയാക്്ി.മപന്്്ിഎ.ൈി.തോയത്ീ
ൻ,പര്തിരക്്സനതാവ്രസമശ്തച
ന്്ിത്്ലഎന്്ിവരം്വീട്കളിൽത
തന്്യായിര്ന്്്.

ഒറ്്പപ്്ട്്പര്വാസി"ഹ്ങ്്ിപെതിരേ'കട്പ്്ിച്്്അധിക്തർ
എം. ബി. സ നത് ്ഷ്
തിര്വനന്്പ്രം:ഒറ്്തപ്്ട്്ചിലപര്വാൈികള്തെ
രണതക്്ഴ്പ്്ിത്്്യം്ൈവ്ാധീനത്്ിത്്്യം്
സരരില്ള്്ഹ്ങ്്്ആസോഗയ്പര്വർത്്കർക്്്ം
തോലീൈിനം്തലസവേനയാവ്ന്്്.നാട്മ്ഴ്വ
ൻതൊസോണഎന്്മഹാമാരിതക്്തിസരഒറ്്
തക്്ട്്ായിപര്തിസോധത്്ിനായിൈഹനമാർഗ
ത്്ിസലക്്്മാറ്സപ്്ൾതങ്്ൾക്്്ഒര്നിയപന്്്
ണവം്ബാധകമതല്്ന്്നിലയില്ള്്ഇക്്്ട്്രി
ൽചിലര്തെതരര്മാറ്്മാണ്അധിക്തതരവല
യക്്്്ന്്ത.്എല്്ാനിയമങ്്ളം്നിർസേശങ്്ളം്
ക്തയ്മായിഅന്ൈരിക്്്ന്്ബഹ്ഭ്രിരക്്ം
വര്ന്്പര്വാൈികളം്ഇത്്രക്്ാര്തെതരര്മാ
റ്്ംമ്ലംഅരഹാൈയ്രായിമാറ്കയം്തചയ്്്
ന്്്.
ഇസതത്്്െർന്്്ഇത്്രം"ഹ്ങ്്്കാതര'കർശ
നമായിസനരിട്ന്്തിത്്്ഭാഗമായിജില്്ാമജി

ൈസ്പ്െറ്്ായകലകറ്്്ർമാർക്്്ംജില്്ാതോലീൈ്
സമധാവിമാർക്്്ം1897തലരകർച്്വയ്ാധിനിയ
പന്്്ണനിയമത്്ിതലതൈക്ഷൻരണ്്്പര്കാരമ്
ള്്അധികാരങ്്ൾനൽക്ന്്ഉത്്രവ്കഴി
ഞ്്േിവൈംചീഫ്തൈപക്ട്്റിപ്റതപ്്ട്വിച്്ിട്്്
ണ്്്.
ഇറ്്ലിയിൽനിന്്്റാന്്ിയിതലത്്ിയപര്വാ
ൈിക്ടം്ബവം്ദ്ബായിൽനിന്്്കരിപ്്്രിലിറ
ങ്്ിയകാൈർസോഡ്കാരന്മാണ്സകരളതത്്
അക്്രാർഥത്്ിൽതവള്്ംക്െിപ്്ിച്്ത.്ഇര്ക്
ട്്രം്വിമാനത്്ാവളത്്ിൽനിന്്്ള്്നിയപന്്്
ണങ്്തോന്്്ംൈവ്ീകരിക്്ാതതബന്്്വീട്കളി
ലം്തോത്സ്്ലങ്്ളിലം്കറങ്്ിനെക്്്കയാ
യിര്ന്്്.
കാൈർസോഡ്കാരൻഒര്രെിക്െികെന്്്
ഒന്്ിസലതറകലയ്ാണചെങ്്്കളിലം്ജന്്േിനാ
സോഷങ്്ളിലം്ഫ്ടസ്ോ ൾമാച്്്കളിലം്ആ

സോഷമായിരതങ്്ട്ത്്്.ത്െർന്്്മ്ൈ്ലിംലീ
ഗ്കാരായരണ്്്എംഎൽഎമാർക്്്ംനിരീക്്
ണത്്ിൽകഴിസയണ്്ിവന്്ിരിക്്്കയാണ.്
തിര്വനന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളത്്ിലിറങ്്ി
ക്ണ്്റയിതലത്്ിയപര്വാൈിനിശ്്ിതകാലം
നിരീക്്ണത്്ിൽകഴിയ്ന്്തിന്രകരംതൊ
ല്്തത്്യം്ക്ണ്്റയിതലയം്മാള്കളിൽകറ
ങ്്ിനെക്്്ന്്തായിവിവരംലഭിച്്തിതനത്െർ
ന്്്വീട്്ിതലത്്ിയആസോഗയ്പര്വർത്്കസോടം്
തോലീൈിസൊടം്അസങ്്യറ്്ംസോശമായിതര
ര്മാറി."നിങ്്ൾഎന്്്നെരെിയ്തമട്സത്'്
എന്്്ഭീഷണിതപ്്ട്ത്്ിയഇയാൾതക്്തിസര
സകതൈട്ത്്ിട്്്ണ്്്.
ൈമാനമായിമലബാറിതലഒര്ജില്്യിൽപ്
റത്്ിറങ്്ിനെന്്പര്വാൈിസോട്ഇത്സോ
േയ്ംതചയത്സപ്്ൾആരാധനാലയത്്ിൽസോ
യതാതണന്്ായിര്ന്്്മറ്രെി.സകതൈട്ത്്ാ

ൽവിസേശസ്ത്ക്്്തിരിതകസോകാനാവിതല്്
ന്്്തോലീൈ്രറഞ്്സോതെഅയാൾഇനി
പ്റത്്ിറങ്്ിതല്്ന്്്ൈമ്്തിച്്്.ഈവീഡി
തോഇസപ്്ൾസവറലാണ.്
ഇത്്രം"അന്ൈരണസക്്ട്കതള'നയ്ായീ
കരിക്്ാനം്കക്്ിരാഷ്പെ്ീയതാതര്രയ്ത്്ാൽ
ചിലർഎത്്്ന്്്തവന്്താണ്ഇവർക്്്ള്്
ബലം.കാൈർസോഡ്എല്്ാനിയപന്്്ണങ്്ളം്
മറികെന്്്വിചിപത്മായികറങ്്ിനെന്്പര്വാ
ൈി മ്ലംനിരീക്്ണത്്ിലായമ്ൈ്ലിംലീഗ്
എംഎൽഎഎൻ.എ.തനല്്ിക്്്ന്്്സോലം്ത
ത്്്രരിചയക്്ാരനായപര്വാൈിക്്്"വിവര
ങ്്തോന്്്ംവിമാനത്്ാവളത്്ിൽനിന്്്ലഭി
ച്്ില്്'എന്്്രറഞ്്്അയാതളനയ്ായീകരിക്്ാ
നാണ്തയാറായത.്എന്്ാൽ,അതോന്്്ംഇ
നിഅംഗീകരിസക്്ണ്്എന്്നിലരാെിലാണ്
അധിക്തർ.

=വീട്്ിലിര്ന്്്നിർദേശങ്്ൾനൽകിഡിജിപി
പൊ ലീ സി പെ ക്്് ടി 
അ ഭി െ ദ്്ി ക്് ണം: 
ഡി ജി പി
ഡിജിരിസോകന്ാഥ്തബഹറ്വീ
ട്്ിലിര്ന്്ാണ്തോലീൈിതനനി
യപന്്്ിച്്തം്ഔസേ്ോഗികകാരയ്
ങ്്തളല്്ാംനിറസവറ്്ിയതം്.അ
തയ്ാവശയ്ഘട്്ംഉണ്്ായാൽമാപത്
സമപ്റത്്ിറങ്്്എന്്ാണ്
തബഹറ്യ്തെതീര്മാനം.ആ
സോഗയ്പര്വർ്്ത്്കതരഅന്
സോേിക്്്ന്്തിതൊപ്്ംഅവ
ർ്്തക്്പ്്ംപശ്സധ്്യപര്കെനം
കാഴച്വയക്്്്ന്്തോലീൈി
ത്്്പര്വർ്്ത്്നങ്്ൾക്്്ക്െി
അഭിവാേയ്മർ്്പ്്ിക്്ാൻതയാറാ
കണതമന്്്അസദ്്ഹംഅഭയ്ർഥി
ച്്്.
സോഗപര്തിസോധ,മ്ൻകര്ത
ൽപര്വർ്്ത്്നങ്്ളിൽപശ്സധ്്യ
മായപര്വർ്്ത്്നമാണ്തോലീ
ൈിത്്്ഭാഗത്്്നിന്്്ഉണ്്ാക്
ന്്ത.്തൊവിഡ്19ത്്്ൈമ്ഹ
വയ്ാരനംതെയാൻജനസമപത്ി
തോലിൈ്ഇെതരട്ന്്്.സോഗം
സ്്ിരീകരിച്് വർതക്്പ്്ംതാമ
ൈിച്്വര്തെവിവരങ്്ൾസശഖ
രിക്്്ന്്്.മറ്്്രാജയ്ങ്്ളില്ള്്
വതരക്റിച്്്ള്്വിവരങ്്ൾ
തോലീൈ്സകമാറം്.തനിച്്്
താമൈിക്്്ന്്വർക്്്ആവശയ്
മായഎല്്ാസൈവനവം്വീട്ക
ളിൽതോലീൈ്എത്്ിക്്്ം.എ
ന്്ാവശയ്മ്തണ്്ങ്്ിലം്തോലീ
ൈ്കൺസപ്ോൾറ്മിൽവിളിക്്
ണം.ൈർ്്ക്്ാരിത്്്ജാപഗ്താനി
ർ്്സേശങ്്ൾലംഘിച്്ാൽകർ്്ശ
നനെരെിഉണ്്ാകം്.ജാമയ്മില്്ാ
വക്പ്്്ച്മത്്ിസകതൈട്ക്്്ം-
ഡിജിരിമ്ന്്റിയിപ്്്നൽകി.

നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്തത്്മ്ഴ്വൻഅ
ർധസൈനികവിഭാഗങ്്ള്തെയം്
സൈനാനീക്്ങ്്ൾനിർത്്ിവച്്്.ഇ
സപ്്ൾഎവിതെയാസോഅവിതെഏ
പര്ിൽഅഞ്്്വതരത്െരാനാണ്നി
ർസേശം.അട്ത്്േിവൈങ്്ളിൽഅ
വധിയിൽസോകാനിര്ന്്വർക്്്ത
തക്ാലംസോകാനാവില്്.ക്ടം്ബാം
ഗങ്്ള്മായിഇെരഴകിയമ്ഴ്വൻജ

വാന്്ാരം്വീട്്ിൽനിന്്ാരം്വിസേശ
ത്്്സോയിട്്ിതല്്ന്്ൈതയ്വാങമ്്
ലംനൽകണം.അെിയന്്രൈാഹച
രയ്ംസനരിൊൻൈജ്്മായിരിക്്ണ
തമന്്്ൈിആർരിഎഫ,്ബിഎൈഎ്
ഫ,്ൈിഐഎൈഎ്ഫ,്ഐെിബിരി,
ൈശൈപ്ത്ൈീമീതബൽ,എൻഎ
ൈജ്ിവി ഭാഗങ്്സോട്നിർസേശിച്്ിട്്്
ണ്്്.

അർധസൈനിക
വിഭാഗങ്്ൾക്്്"ചെക്്്'

ഇറ്്ലിയിടലരോംവിമാനത്്ാവളത്്ിൽനിന്്്ഇന്്്യയിരലക്്്മെങ്്ാന്ള്്പര്രത്യകവിമാനത്്ിൽകയറാടനത്്ിയവർ.

ജനതാകർഫയ്്ദിനത്്ിൽഫ്്ാറ്്്കള്ടെബാൽക്്ണിക
ളിൽനിന്്്ആരോഗയ്പര്വർത്്കടെകകയെിച്്്ംമണി
മ്ഴക്്ിയം്രാപത്ത്്ിലെിച്്്ംഅഭിനന്്ിക്്്ന്്വർ.ഡൽ
ഹിയിൽനിന്്്ള്്ദ്ശയ്ം. - ആ ർ. ര വീ നദ്്് ൻ



വിയോഗം

രപണ്്്ട്്ി
റെമറചുുരി:കൊളകുുാടു
വിളറോറുുിൽ കപണുുുടുുി
(89)അനുുരിചുുു.ഭർതുുാ
വ:ുപറരതനായഅരുമ
ൻ.മകുുൾ:ശാരദ,ജാന
കി, കുഷണ്ൻ, പറരത
നായപദമുനാഭൻ.മരുമ
കുുൾ:കുമാരി,മീര,പറര
തരായെകദുുുൻ,ഗംഗാധ
രൻ. സറോദരങുുൾ:
ബാലൻ,മാധവി,ജാന,ു
പറരതരായകുഷണ്ൻ,
പദമുനാഭൻ.

നേ്ീഷമ്
കരുവിശുുരി:താകഴകപാ
യിലിൽുുകുനുുതുു്പറര
തനായ റമാഹനകുുു മ
കൾുുകഗുീഷമ്(41)അനുു
രിചുുു.അമുു:തങുും.

ലജാഷി
കൊവുുര: െകുുുങുുൽുു
റതാമസികുുുമകൻുുറജാ
ഷി(46)അനുുരിചുുു.സം
സക്ാരംഇനു്ുവവകിടു്ു
3നുകപുസനുുപുരംതിരു
കുടംുബ റദവാലയതുുി
ൽുു. മാതാവ:ു ഏലയുാകുുു
ടുുി. ഭാരയു: കസൽുുജ റജാ
ഷി(കസബിപുരംെിറയ
തു്ുകുടംുബാംഗം).മകുു
ൾുു: റജായൽുു (വവദിക
വിദയുാർഥി എംഎസെ്ി),
കജസ്വിൻുു.

കൗസലയ്
കെറുവാളുർ:റിടുു.വാളു
ർനായർസമാജംസക്ു
ൾജീവനകുുാരൻനടുവ
െിഅയുുപുുകുുുഭാരയുകൗ
സലയു(80)അനുുരിചുുു.മ
കുുൾ:റോഭന,ജയാ,ശ
ശി, സുധീർ. മരുകുുൾ:
ബാലകുഷണ്ൻ, അം
ബിക,സിമുുി.

ലൊള
പുതുുൻെിറ: പുതുുൻ
െിറ കിഴകുുും മുറിയി
കലആദയുകാലറൊണ
കഗുസ്റനതാവംുപുതുു
ൻെിറമണുുലംറൊണ
കഗുസ് കമുുിറുുി കപുസിഡ
നുുുുമായ എം.പി. റോ
ണിയുകെപിതാവുമാളി
റയകുുൽകുനൻകെറി
യ മകൻ റൊൾ (റൊ
ളി-81)അനുുരിചുുു. സം
സക്ാരംഇനു്ുവവകിടു്ു
4നുകസു്ുുറമരീസ്കോ
റോനപളുുികസമിറതുു
രിയിൽ.ഭാരയു:പറരതയാ
യ റോസിലി (റൊതമം
ഗലംഒലിയപുുുറംകുടംു
ബാംഗം). മകുുൾ: എം.
പി. റോണി, എം.പി.
റോണി(ദുബായ)ു,റോ
ണി.മരുമകുുൾ:ജിസമ്ി,
എമിലിയ(ദുബായ)ു,ഷാ
ജ.ു

തങ്്ംക്ട്്ന
വടുകുുര: പറരതനായ
കുമുുിൽകുടുുകുുു ഭാരയു
തങുും(92)അനുുരിചുുു.മ
കുുൾ:ഗീതരാമെകദുുുൻ,
റോ. കക.കക.പുഷ്പ,
കക.കക.ബിനുുു.മരുമകുു
ൾ:പറരതനായവൻപറ
മുുിൽരാമെകദുുുൻ,എം.
കക. കപുഭ,ുഎൻ.ബി.ശ
ശിധരൻ.മുതറദഹംതു
ശുർ കമഡികുുൽ റൊ
കളജിറലകു്ുവിദയുാർഥിക
ൾകുു് പഠികുുുനുുതിനാ
യിവിടുുുകൊടുതുുു.

ബി.ശാത്്മ്്
താകഴ പുനുകുുനുുുർുു:
ആലംുമുടുുിൽുുശാനുുനി
വാസിൽുു അപുുുകുുുടുു
ൻുുപിളുുയുകെഭാരയുബി.
ശാനുുമുു (74) അനുുരി
ചുുു. സംസ്കാരം ഇനുു്
രാവികല 11നു വീടുുുവള
പുുിൽുു.മകുുൾുു:കതുിവികകുമ
ൻുു(ശാനുുാൊകുുീസ,്മു
ഖതുുല),എ.ആശകുമാ
രി(െികകഎംപബുുികുസ്
കുൾുു, കരിറുകുട)ു, എ. 
ശരതകുുമാർുു(ഡയറകറുുു
ർുു,യുണീകുകരുുപു്ു,ദുബാ
യ)ു. മരുമകുുൾുു: പറരത
നായആർുു.അജിത,ുറാ
ണി.

ൊധ
മുഹമുു:മുഹമുുഅഞുുു
വതയകുുുൽ റകുുകതു
തുുിനു സമീപം പന
യകുുുാപറമുുിൽ പി.എ
ൻ.തങുുപുുകുുുഭാരയുരാധ
(53)അനുുരിചുുു.മകുുൾ:
അനീഷ് (ജലഗതാഗത
വകുപു്ുആലപുുുഴ),അഭി
ലാഷ.്

ലജക്്ബ്
പറവുർ:പളുുിതുുാഴംപു
തുുൻവീടുുിൽറദവസിയു
കെമകൻറജകുുബു്ു (72)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
ഇനു്ു രാവികല 10.30നു 
റോതുരുതു്ുകസു്ുുകസ
ബാസുുുുുയൻസ്പളുുിയിൽ.
ഭാരയു:ലിമറജകുുബു്ു.മകുു
ൾ:ലിജ(അധയുാപിക,എ
ചു്ുഐഎചു്ുഎസഎ്സ,്
എെവനകുുാട)ു, നവീൻ
(എമിറററു്ുസ,്ദുബായ)ു.മ
രുമകുുൾ:രാറജഷ്വചുുി
പുുുര(അറോ.കകുൊഫസ
ർഗവ.എൻജിനീയറിങു
റൊകളജ,ുകണുുുർ),ദിയ
(ദുബായ)ു.

ലോെമത്്ായി
കുഴുർ:പാററകുുരവീടുുി
ൽ റൊര മതുുായി
(88)അനുുരിചുുു. സംസ്
കാരം ഇനുു് രാവികല
10നുകുനുുുകുരുെികസ
ുു്ുറോർജുയാറുകുബാ
യസുറിയാനിപളുുിയി
ൽ. ഭാരയു: പറരതയായ
സാറാമുു. മകുുൾ:ഏലി
യാമുു,ശുശാൻ,പറരത
യായമറിയാമുു,െിനുുമുു.
മരുമകുുൾ:വർഗീസ,്എ.
എം.വർഗീസ,്എൽറോ.

ക്ഞ്്ിരൊറിഞ്്്
ഒലുുുർുു: ഇളംതുരുതുുി
അരണാടുുുകരകുുാരൻുു
കുഞുുികൊറിഞുുു(75)
അനുുരിചുുു.സംസ്കാരം
നെതുുി. ഭാരയു: റമരി. മ
കുുൾുു:ലിജൻുു,ലിഷ.മരു
മകുുൾുു:കജസുുി,വബജ.ു

ലേവി
പാവങുുാട:ു എതുുികുുാ
ടുു്പറമുുിൽുു തചുുനാെതുു്
ബാലരാമകുുു ഭാരയു റദ
വി(66)അനുുരിചുുു.മകുു
ൾുു: ബബിത, വബജ,ു
ബിജിത. മരുമകൻുു: ഗീ
റരാഷ് കെടുുികുുുളം. സ
റഹാദരങുുൾുു:ലകു്ുമണ
ൻുു,കപുകാശൻുു,ഇദുുിര,പ
റരതനായസുധാകരൻുു.

ലളിത
കുതുുാടുുുകുളം: ഇല
ഞുുിമിലുുുംപെിമണിമ
ലയിൽ പറരതനായ മ
റോജികുുുഭാരയുലളിത
(50) അനുുരിചുുു. സം
സക്ാരംഇനുു്രാവികല
10നു വീടുുുവളപുുിൽ. മ
കുുൾ:പാർവതി,അശവു
തി.

ശാത്്
ഒലുുുർുു: റവലുർുു പെി
ഞുുാകറവാരിയതുു്ജ
നാർുുദുുനകുുുഭാരയുപുതു
റുകുടുവാരയുതുു്ശാനുു
വാരസയുാർുു (76)അനുു
രിചുുു.സംസ്കാരംഇനുു്
ഉചുുയകുുു് 12നു പാററമ
കുുാവുശാനുുിഘടുുിൽുു.മ
കുുൾുു:പറരതയായസു
ജാത, സജിത. മരുമക
ൻുു:ശങുുരൻുുകുുുടുുി(രാജ
ൻുു).

ലോസി
ഇരിങുുാലകുുുെ: മുൻുു
റവളുകുുര കഗുാമപചുുാ
യതുു്കസകകുടുുറിയംുപ
റരതനായ കുറുുികുുാടുു്
അകുുരകുുാരൻുു വർഗീ
സികുുു ഭാരയു റോസി
(73) അനുുരിചുുു. സം
സക്ാരം നെതുുി. മകുു
ൾുു:കഫബി,ഫിറോ.മരു
മകുുൾുു:ബിജ,ുറിത.ു

ഖേീജ
മാള: കവളുുുർ റീന ഓ
യിൽമിലുുിനുസമീപംതാ
മസികുുുനുുപറരതനായ
വലിയകതുു് കസയതുു
മുഹമുുദികുുുഭാരയുഖദീ
ജ(62)അനുുരിചുുു.ഖബ
റെകുുംനെതുുി.മകുുൾ:
ഷിയാസ് (ബഹ്റിൻ),
ഷിഹാബു (യുഎഇ),ഷ
ഫുന. മരുമകുുൾ: സജീ
ന,ഫാരിഷ,പറരതനാ
യറഷീദ.ു

എന.ക്ഷണ്ന
നമ്്്തിെി

കലുുമുുലം:ൊതുുൻപാറ
കപരിയമനയിൽ(സുകു
താലയം)എൻ.കുഷണ്
ൻനമുുുതിരി (75, റിടുു.
എചു്ുഎസഎ്ജനതാഎ
ചുു്എസഎ്സ് റതമുുാമു
ട,ുകകഎസെ്ിഎമുൻജി
ലുുാകമുുിറുുിഅംഗം)അ
നുുരിചുുു.സംസക്ാരംഇ
നു്ുരാവികല11നുവീടുുുവ
ളപുുിൽ.ഭാരയുമാർ:പറരത
യായസുഭകദുഅനുുർജ
നം,രാധാറദവിഅനുുർ
ജനം. മകുുൾ: അനുപു
കുഷണ്ൻ (എസ്ഐ
ബിതുശുർ),ആനദു്ുകു
ഷണ്ൻ(ഐഒബിതിരു
ചുുിറപുുളുുി), അഞജുലി
കുഷണ്ൻ. മരുമകൾ:
അപർണവിജയൻ(എ
ഫസുിഐ തിരുവനനുു
പുരം).

സ്ലമഷ്
മുഹമുു:മണുുറചുുരിഅ
മുുനാകുളങുുര പുതുു
ൻപുരയിൽ സുധാകര
കുുുമകൻസുറമഷ്(32)
അനുുരിചുുു.അമുു:ഇദുുി
ര. ഭാരയു:സുരയുഗായകതുി
(ആംഗൻവാെി വർകുു
ർ).മകൾ:കലയുാണി(നാ
ലാംകുുാസ്വിദയുാർഥിനി,
തമുുകചുുുവടുഗവ.യുപി
എസ)്.

മാലതിഅമ്്
പറവുർ:റെദുുമംഗലംമ
നറുകുെം ഗൾഫു വിലുു
യിൽമാലതിഅമുു(85)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
നെതുുി.ഭർതുുാവ:ുപറര
തനായ ബാലകുഷണ്
മാരാർ.മകുുൾ:വിജയല
കു്ുമി,ഹരികുഷണ്ൻ.മ
രുമകൾ:രാഖി.

അലത്്ണി
അങുുമാലി:ഭാവനനഗർ
മഞുുളിഅറതുുണി(കു
ഞുുുറോൻ-84)അനുുരി
ചുുു.സംസ്കാരംഇനു്ുരാ
വികല9നുകസു്ുുറോർജു
ബസിലികുുയിൽ. ഭാരയു:
അങുുമാലിപളുുികുുൽപ
റരതയായ റകുതസയുാകുുു
ടുുി.മകുുൾ:റോയി(ദുബാ
യ)ു,മാർടുുിൻ,റീന,പറരത
നായവർഗീസ.് മരുമകുു
ൾ: ആൻസി (ആംഗന
വാെി അധയുാപിക), ബി
നുുു,വസമണ.

വിശവ്ംഭെന
കൊടുങുുലുുുർ: പുലുുുറുു്
റൊവാടുു് വിശവുംഭരൻ
(76) അനുുരിചുുു. സം
സക്ാരം നെതുുി. മകുു
ൾ:ദീപക,ുദീപ.മരുമകുു
ൾ:ധനവു,ജയൻ.

രക.സി.ലോസഫ്
കുതുുാടുുുകുളം: ഒലിയ
പുുുറം കടുുയകുുുൽ കക.
സി.റോസഫു(കുടുുി-88)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
ഇനു്ുവവകിടു്ു3നുവെക
രകസുു്ുറോണസ്സു
റിയാനിപളുുിയിൽ.ഭാ
രയു:െിനുുമുു.മകുുൾ:ആ
ലീസ,് റോളി, റബബി,
ഷാജി. മരുമകുുൾ: മാ
തയു,ു കുരയുൻ, റോളി,
വഷനി.

റാലേൽ
റെർതുുല:പടുുണകുുാടു
പചുുായതുു് പതിന
ചുുാംവാർഡുകെകുുര
പുുളുുി വെകുു് കുനുുും
പുറതുു് റാറഫൽ (75)
അനുുരിചുുു. സംസക്ാ
രംഇനുു്രാവികല10നു
തങുുി കസുു്ു റമരീസ്
കോറോനാപളുുികസ
മിറുതുരിയിൽ.ഭാരയു:മ
റിയാമുു.മകുുൾ:ജിജി,
ജീന, ജാൻസി. മരുമ
കുുൾ: ബാബ,ു ദാസ,്
ബിജ.ു

ലന്േയസ്ി
അറചുുരി: കോവസ
റുുിറോഡിൽുുപറരതനാ
യെിറയതുു്വപറോ
തികുുു ഭാരയു റകുഗയുസി
(74)അനുുരിചുുു.സംസ്
കാരം ഇനുു് രാവികല
9നുമരിയാപുരംകസുു്ു
റോണുുറോസറ്ൊപ
ളുുികസമിറുതുരിയിൽുു.
മകുുൾുു: അനിത, ഗീത,
വർുുഗുുീസ,് കജയിംസ.് മ
രുമകുുൾുു:ആുുുണി,വി
ൽുുസൻുു, ആൻുുസി, ലി
ജി.

മാതയ്്രെറിയാന
ൊതുുറങുുരി: പുരയകുുു
ൽമണപുുുറതു്ുഏലിയാ
മുു കെറിയാകുുുയംു പ
റരതനായഎം.എം.കെ
റിയാകുുുയംു മകൻ മാ
തയുുകെറിയാൻ(റോയി-
69)യുഎസിൽഅനുുരി
ചുുു. സംസക്ാരം ബുധ
നാഴചുുു നയുുറോർകുു്
ഐപിസിസഭയുകെചു
മതലയിൽഅവികെനെ
കുുും. ഭാരയു: കുനുുനുുാ
നംപനചുുികുുൽലീലാമുു
(നയുുറോർകുു്). മകുുൾ:
റോബിൻ കെറിയാൻ,
കറനികെറിയാൻ.മരുമ
കൾ:കപുീന(എലുുാവരംു
യുഎസ)്.

ഭാസ്െ
കുുാപുുനവെകുു്:ഗുരുഭവ
നതുു് പറരതനായ ശി
വാനദുുകുുുഭാരയുഭാസു
ര(68)അനുുരിചുുു.

തങ്്മ്്
കിഴറകുുറകാടുു:റമയകുുുാ
ടുുുകുളം ഈനാശുവി
കുുു ഭാരയു തങുുമുു (84)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
ഇനു്ുരാവികല11നുകിഴ
റകുുറകാടുു മാർുു റയാഹ
നുുാൻുു മാംദുുാന പളുുി
കസമിറതുുരിയിൽുു.മകുു
ൾുു:എം.ഐ.താര,ുഎം.
ഐ.റജാർുുജ,ുറുബി,റീ
ന,എം.ഐ.ഷാജ,ു മി
നി, എം.ഐ. ബാബ,ു
എം.ഐ. ററായ,ു എം.
ഐ. സറനുാുഷ.് മരുമ
കുുൾുു:റഷർുുളികലുുുടുുുഴി,
സീന ഇമുുടുുി, റാറഫൽുു
കപരിറചുുരി,ആറുുുാമ
ഞുുളി, ഷിബി റകാനി
കുുര, റജാണുുസണുുതാ
ഴതുുു,കമൽുുവിറെറുുുപുഴ
കുുാരൻുു,കമറിവിലുുെം.

രഷറിന്്
തുപുുുണിതുുുറ: റകാ
ററാതു്ുസിനുവികുുുഭാ
രയുകഷറിൻുു (30)അനുു
രിചുുു. സംസക്ാരം നെ
തുുി. അചുുൻുു: റപാൾുു
റജാസഫ.ു അമുു: റഷ
ർുുലിറപാൾുു.മകുുൾുു:അമ
ൻുുഡ,അറഡാണിസ

രെല്്മ്്
കവളുുറെ: ധനുവചുുപു
രംവാറുവിളഅജയുഭവ
നിൽുുപറരതനായദാനി
റയലികുുുഭാരയുകെലുുമുു
(103) അനുുരിചുുു. മകുു
ൾുു:റശഖരൻുു,രമണശൻുു
(മുൻുു കൊലുുയിൽുു പ
ചുുായതുു് കപുസിഡുു്ു),
രവീകദുുുൻുു (പികകഎസ്
പുറുനുടുുുറൊണം കപു
സിഡുു്ു), ശശീകദുുുൻുു
(കൊലുുയിൽുു റോകുുൽുു
കമുുിറുുി കസകകുടുുറി (സി
പിഐ), പറരതനായ
സുറരകദുുുൻുു. മരുമകുുൾുു:
രമണി,സറോജം,രചുുി
തം,റകുപമലത.

ആനിയമ്്
തിരുവലുു: കാരയകുുുൽ
പണികുുരുവീടുുിൽ കൊ
ചുുുപുരയകുുുൽ പറരത
നായ കക.വി. റൊതുു
കുുു ഭാരയു ആനിയമുു
(69) അനുുരിചുുു. സം
സക്ാരം നാകള രാവി
കല 11നു കാരയകുുുൽ
കസുു്ു റൊമസ് മാർ
റുതുമുുാ പളുുി കസമി
റതുുരിയിൽ.പറരതകവ
ണുുികുുുളംമുതുപാല ഉ
ളുുിരികുുൽ കുടംുബാം
ഗമാണ.ുമകുുൾ:ജിൻസി
(സൗദി), ജിഷ (മസക്
റുു്), റോബി. മരുമകുുൾ:
സാജൻ, റുുിബി (മസക്
റു്ു),നിമുുി.

ലെഷമ്
കനടുുുർ:തണുുാറശുുരിവീ
ടുുിൽ പറരതനായഅര
വിദുുാകുുകുുുമകൾറര
ഷമ്(35)അനുുരിചുുു.സം
സക്ാരം നെതുുി. ഭർ
തുുാവ:ു റോജൻ. മകുു
ൾ:അമാഡിയ,രജിതുു്.
മാതാവ:ുകലറദവീ(റിടുു.
കകഎസഇ്ബി).

രക.രക.പൗലോസ്
അങുുമാലി:മുകുുനുുുർതാ
റോർറൊറാടുുുകുെികു
രിയാറകുുസികുുുമകൻ
കക.കക.പൗറോസ്(74)
അനുുരിചുുു. സംസ്കാരം
ഇനു്ുരാവികല10നുപുതം
കുറുുികസു്ുുറമരീസ്യാ
റകുുബായ പളുുിയിൽ.
ഭാരയു: റവങുുുർ പുലികു
ഞുുൻകുടുബാംഗംറോ
ളി.മകുുൾ:ജിജി,ജിഷ,ജി
നി. മരുമകുുൾ:എൽറോ
സ,്ഷിജി,കബൻസണ.

അമ്്ാള്
പാറശാല: ഉചുുകുുെ കാ
ണകുുുളം ആരഭിയിൽ
അമുുാളു (88)അനുുരി
ചുുു.മകുുൾ:റോ.വിലയും
ഡികകുുസ് (സീനിയർ
വസുുുിസുു്ുു കജഎൻെി
ബിജിആർകക), റീതുു
അഗസുുുുിൻ (അധയുാപി
ക).മരുമകുുൾ:എൽ.എ
സ.് ജയറാണി (അസി.
ഡയറകറുുുർ കുഷിവകു
പു്ു),എസ.്അഗസുുുുിൻ(റി
ടുു.കഹഡമുാസുുുുർ).

എം.രെറിയാന
വകതറുകുട:ുപുതുുൻ
വീടുുിൽഎം.കെറിയാൻ
(74)അനുുരിചുുു.

ഭാന്നാടാർ
തിരുവനനുുപുരം:നീറമ
ണകര റൊകളജു റോ
ഡിൽ വെറകുുറുതുപുു്
പുതുുൻവീടുുിൽപറരത
നായനാണുനാൊരുകെ
മകൻഭാനുനാൊർ(67)
അനുുരിചുുു.ഭാരയു:തങുും.

എന.സ്മതി
പാറശാല: ചുഴാൽ മു
ളുുിറുകുടു റദവറുചുരി
കുഴിഞുുവിള  വീടുുിൽ
രാഘവകുുുഭാരയുഎൻ.
സുമതി (64) അനുുരി
ചുുു.മകുുൾ:സുധീർ,സു
നിൽ,സുജിത,സുബി
ൻ. മരുമകുുൾ: ബിനുുു,
ധനയു, കിറോർ, സു
സമ്ിത.

ക്ഷണ്ക്മാെി
പാറശാല: കാറോടു വ
ളുുൽ പുതുുൻവീടുുിൽ
കപുഭാകരൻനായരുകെ
ഭാരയു കുഷ്ണകുമാരി
(73)അനുുരിചുുു. മകുു
ൾ:ഷാജി,ബിനുുു.മരുമ
കുുൾ: കക. അജിതകു
മാരി, പി. ബാലകു
ഷണ്ൻ.

മങ്്
ആലങുുാട:ുതിരുവാലുുുർുു
കുറണുുലിപുുറമുുിൽുു മങുു
(65)അനുുരിചുുു.സറഹാ
ദരങുുൾുു: ശിവൻുു, െകദുുു
ൻുു,ഓമന,രാജ.ു

പങ്്ജാക്്നപിള്്
പറവുർ: റൊടുുുവളുുി
കൊപുുറമുുിൽവീടുുിൽപ
ങുുജാകുുൻപിളുു(73,റി
ടുു.കൊചുുിറൊർപുുററഷ
ൻ)അനുുരിചുുു.ഭാരയു:ത
ങുുമണി.മകുുൾ:ഹരിലാ
ൽ, രാജീവുകുമാർ, കശുീ
കുമാർ,കശുീകാനുു്,പറര
തനായസജീവുകുമാർ.മ
രുമകൾ:മഞജുുള.

ലോർജ്
പറവുർ: പറവുർ മാളി
റയകുുൽ റദവസിയുകെ
മകൻറോർജു(79)വയ
സ് അനുുരിചുുു. കസുു്ു
അറോഷയുസ് വഹ
സക്ുൾ ജീനകുുാരനാ
യിരുനുുു. സംസക്ാരം
ഇനുു് രാവികല 11നു 
റൊടുുകുുാവുകസുു്ുറൊ
മസ് പളുുി കസമിറുതു
രിയിൽ. ഭാരയു: ഏലുർ
മാവുങുുൽകുഞുുമുു.മ
കുുൾ:ജാൻസി(കസുു്ു
അറോഷയുസ് വഹ
സക്ുൾ),മിനി,റോഷി,
റോസിലി. മരുമകുുൾ:
െി.എസ.്റോയി,റോയു
കലുുറകുുൽ,ജിൻസി,രാ
ജ.ു

2020 മാർചു്ു23തിങുുൾ8 TSR/KKD

ഐസലോഷനിൽകഴിയന്്്തിനിരട
മെിച്്യാള്രടമ്തലേഹംസംസക്െിച്്്
കവഞുുാറമുട:ു കമഡികുുൽറൊകള
ജികലഐകോറലഷൻ വാർഡിൽ
നിരീകുുണതുുിൽ കഴിയകവ മരിചുു
യാളുകെപരിറോധനഫലംകനഗറുുീ
വായതികനതുെർനു്ുബനുുുകുുൾകു്ു
വിടുുുനൽകിയമുതറദഹംസംസക്രി
ചുുു.കവഞുുാറമുടുസബർമതിവല
നിൽ കുതിയിൽ മുരളീധരൻ (71)
ആണുമരിചുുത.ു
ഇകുുഴിഞുു18നാണുഇയാകളകമ
ഡികുുൽ റൊകളജുഐകോറലഷ
ൻവാർഡിൽകപുറവശിപുുിചുുത.ുനിരീ
കുുണതുുിൽകഴിയകവ കവളുുിയാ

ഴെുപുലർകചുുമരികുുുകയായിരുനുുു.
കൊറോണബാധിതനാറോഎനുു്
സുുിതീകരികുുാൻകസുവംപരിറോധ
നയകുുു്അയചുു് റിസൾടുുിനായികാ
തുുിരികുുറവയായിരുനുുുമരണം.
അതുകൊണുു്തകനുുമരിചുുറശ

ഷംറിസൾടുു്വനുുറശഷറമവിടുുുന
ൽകുഎനുു നിലപാടുആശുപകതുി
അധികുതർസവുീകരികുുുകയായിരു
നുുു.കഴിഞുുദിവസംകിടുുിയറിസ
ൾടുു്കനഗറുുീവുആയതികനതുെർനുു്
മുതറദഹംബനുുുകുുൾകുു്വിടുുുന
ൽകി.

സംസ്്ാനംപരിപ്ർണമായി
അടച്്ിടണം:ഐഎംഎ
തിരുവനനുുപുരം : കൊറോണ
വവറസ് കപുതിറോധതുുികുുു ഭാഗ
മായി സംസുുാനം പരിപുർണമാ
യംുഅെചുുിെണകമനുു്ഇനുുുയൻകമ
ഡികുുൽഅറോസിറയഷൻആവ
ശയുകപുുടുുു.
റോഗലകുുണമുളുുഎലുുാവരിലംു,
ആറോഗയുകപുവർതുുകർകുുും, കുൊ
കതമുഴുവൻആളുകൾകുുുംകൊറോ
ണവവറസ്കെസു്ുുുകെയുുുവാനുളുുന
െപെിസർകുുാർഉെൻസവുീകരികുുുക
യംുറവണം.സംസുുാനംപരിപുർണ
മായിഅെചുുിടുനുുനെപെിസവുീകരികുുു

നുുതിനുമുൻപുതകനുുഎലുുാവർകുുും
ആഹാരവംുഅവശയുസാധനങുുളംു
എതുുികുുാനുളുുനെപെിസവുീകരികുു
ണം.
ഇതുുരതുുിലുളുുഎലുുാമുൻകരുത
ലുകളംുഎടുതു്ുയുകുുമായതീരുമാ
നംഎടുകുുാൻസർകുുാർമുൻവക
എടുകുുണകമനുുുംഇനുുുയൻകമഡികുു
ൽഅറോസിറയഷൻസംസുുാനകപു
സിഡുു്ുറോ.എകബുഹാംവർഗീസംു
സംസുുാന കസകകുടുുറി റോ. റോപി
കുമാറംു കപുസത്ാവനയിൽആവശയു
കപുുടുുു.

ഈമാസം31വരെപണികള
നിർത്്ിവയക്്്ണരമന്്്കൊറ്കാർ
ആലപുുുഴ:കൊവിഡ-ു19കുുുവയുാപ
നംതെയുനുുതിനുറകകദുുു-സംസുുാ
നസർകുുാരുകൾനൽകിയിടുുുളുു
നിർറദശങുുൾ കർശനമായി പാ
ലികുുുകമനു്ുറകരളഗവ.റൊണ
കെുാകറുറുുഴസു്അറോസിറയഷൻ.
നിർറദശങുുൾ അനുസരികുുാൻ
കപുയാസമുളുുപണികൾഈ മാ
സം31വകരനിർതുുിവയകുുുും.ഇ
കുുാരയുംകരാറുകാർറനരിടു്ുജിലുുക
ലകറുുുറററുുുകളിലംുഎൻജിനീയറി
ങുവകുപുുുകളിലംുഅറിയികുുും.
മാർചുുിൽപുർതുുിയാറകുുണുുി
യിരുനുു തറദുുശ സവുയംഭരണ
സുുാപനങുുളുകെകപുവർതുുികൾ
കൊവിഡ-ു19 കപുശനും മുലവംു

കൊഴിലാളികളുകെയംു നിർമുുാ
ണവസത്ുകുുളുകെയംുകുുാമംമു
ലവംുപുർതുുിയാകുുാൻകഴിയി
ലുു.കുെിശികയംുകപുശനുമാണ.ുനി
ർമുുാണ കപുവർതുുികളുകെപുർ
തുുിയാകുുൽകാലാവധികമയു31
വകരദീർഘിപുുികുുണകമനു്ുമുഖയു
മകനുുുിറോടു അറോസിറയഷൻ
അഭയുർഥിചുുിടുുുണുു്. അയൽ സം
സുുാനതുുു നിനുുും റകരളതുുി
റലകുുുളുുനിർമുുാണവസത്ുകുു
ളുകെവരവുപുനരാരംഭികുുുനുുതി
നുതമിഴനുാടു -കർണാെകസർ
കുുാരുകറോടു സംസുുാന സർ
കുുാർെർചുുനെതുുണകമനുുുംഅ
റോസിറയഷൻആവശയുകപുുടുുു.

സംസ്്ാനത്്്
അവശയ്സാധനങ്്ള്്ക്്്ക്്ാമം
ഉണ്്ാകില്്:മനത്്്ിപി.തിലോത്്മന്്
ആലപുുുഴ: കൊവിഡു
നിയകനുുുണങുുളുകെഭാ
ഗമായിസംസുുാനതുു്
അവശയുസാധനങുുൾ
കു്ുകുുാമംഉണുുാകികലുു
നുുുംഇതിനുളുുമുൻുുക
രുതലുകൾുു സർുുകുുാർുു
സവുീകരിചുുിടുുുകണുുനുുും
ഭകുുുയസിവിൽസവലുു
സ്  മകനുുുി പി. തിറോ
തുുമൻുുപറഞുുു.ഭകുുുയ
വകുപുു് അരിയംു ധാ
നയുങുുളംുആവശയുതുുിനുസംഭരികുുു
നുുതിനുളുു നെപെികൾുു പുറോഗമി
കുുുകയാണ.ുഇതരസംസുുാനങുുളി
ലുളുുനിയകനുുുണങുുൾുുെരകുുുനീകുു
തുുിനുബാധകമാകിലുു.ഏകപുിൽ-കമ
യുമാസറതുുകുുുളുുഅരിയംുറോത
മുുുംഎഫസുിഐയിൽനിനു്ുമുൻകു
റായിഎടുതുുു.ഇതു റശഖരികുുാൻുു
റകകദുുു-സംസുുാനകവയർഹൗസിങു

റോഡൗണുകൾ റൊ
രാകതവനുുാൽസവുകാ
രയുറോഡൗണുകൾഏ
കറുുടുകുുും. കുടുതൽ ഭ
കുുുയവിഹിതംഅനുവദി
കുുണകമനുു്റകകദുുുസർ
കുുാരിറോടു ആവശയു
കപുുടുുിടുുുണു്ു.ഇതുലഭികുുു
കമനുുാണുകപുതീകുു.സം
സുുാനകതുുകർഷകരി
ൽ നിനുുും സംഭരിചുു
കനലുു്മിലുുുകളിൽനിനുു്

അരിയാകുുികരുതൽറശഖരതുുിൽ
സംഭരികുുും.സംസുുാനകതുുഎലുുാ
മാറവലിററുുുുറിലംുപീപുുിൾസ്ബസാ
റുകളിലംു അരിയംു പലവയുഞജുന
ങുുളംു ആവശയുതുുിനു ലഭയുമാണ.ു
കൊറോണമുനുുിൽുുകണു്ുസർുുകുുാർുു
അരിയംു പലവയുജുുനങുുളംു മു
ൻുുകുറായി റശഖരിചുുിരിനുുുകവനുുും
അറദുുഹംഅറിയിചുുു.

ജനതാകർഫയ്്വിന്്്ഭാഗമായികോട്്യംനഗരത്്ിൽആനൊഴിഞ്്കപ്്ൾ,
നാഗമ്്ടംബസ്സ്്്്ാൻഡിൽനിന്്്ള്്കാഴച്.

എല്്ാപഠനവക്പ്്്കളം്31വരെഅടച്്ിടം്
തിരുവനനുുപുരം:റകരളസർുുവക
ലാശാലയികലഎലുുാപഠനവകു
പുുുകളംുഈമാസം31വകരഅെ
ചുുിടുനുുതിനുവവസ്ൊൻുുസലർുു
ഉതുുരവായി.ഈകാലയളവികല

പഠനഗറവഷണകപുവർുുതുുനങുുൾുു
അധയുാപകരംുവിദയുാർഥികളംുഓ
ണുുവലനായംുഅനുബനുുസം
വിധാനങുുളിലുകെയംുനിർുുവഹി
കുുണകമനുുുംനിർുുറദശിചുുിടുുുണു്ു.

കർശനപരിശോധനനടപ്്ിലാക്്ി
ആഭയ്ന്്രവിമാനത്്ാവളം

തിരുവനനുുപുരം: കൊറോണ
വവറസ്ബാധയുകെപശുുാതുുല
തുുിൽകർശനപരിറോധനനെ
പുുിലാകുുിതിരുവനനുുപുരംആഭയു
നുുരവിമാനതുുാവളം.കൊവിഡു
ബാധിതരാജയുങുുളിൽനിനുുുംമറു്ു
രാജയുങുുളിൽനിനുുും രാജയുകതുു
വിവിധഭാഗങുുളിൽനിനുുുമായി
വിമാനതുുിൽഇവികെഎതുുുനുു
മുഴുവൻറപകരയംുസ്കകുീനിങുുി
നുവിറധയരാകുുുനുുുണു്ു.ജനുവരി
31നുആരംഭിചുുനിരീകുുണവംുപ
രിറോധനയംുകുടുതൽകർശന
മാകുുിയതുമാർചു്ു13മുതലാണ.ുമു
ഴുവൻയാകതുകുുാകരയംുകതർമൽ
സ്കകുീനിംഗിനുവിറധയരാകുുുനുുു
ണു്ു.
ജനുവരി31മുതൽമാർചു്ു21ഉ

ചുുയകുുു്രണുുുമണിവകരയുളുുക
ണകുുനുസരിചുു് 3,479 റപകര
സക്കുീൻകെയുുുകയംു19റപകരവി
ദഗധുപരിറോധനയകുുുായിജനറ
ൽ ആശുപകതുിയിറലകുു് കറഫർ
കെയുുുകയംുകെയതു.ുഫുുാഷ്കതർ
റോമീറുുർ ഉപറോഗിചുുാണുകെംപ

ററചുുർപരിറോധികുുുനുുത.ുറോ
കറുുുർമാരുകെയംുആറോഗയുവകു
പുു് ജീവനകുുാരുകെയംുറനതുതവു
തുുിൽയാകതുകുുാർകു്ുറോധവൽ
കുുരണംനൽകുകയംുവിശദവി
വരങുുൾ ഉൾകുകുളുുുനുു ലഘു
റലഖകൾവിതരണംകെയുുുകയംു
കെയുുുനുുു.
റകുബകു്ുദികെയിൻകയുാമുുയി

കുുുഭാഗമായിയാകതുകുുാർഎതുുി
റചുുരുനുുഭാഗതു്ുഹാൻഡുസാനി
വറസറുകൾവചുുിടുുുണു്ു.സംസുുാ
നസർകുുാർകഹൽതു്ുസർവീസി
കല റോകറുുുർമാർ,ആറോഗയുവ
കുപുു് ജീവനകുുാർ, നാഷണൽ
കഹൽതു്ുമിഷൻസുുുുാഫ,ുകസൻകെു
ൽഇൻഡസക്െുിയൽകസകയുുരിറുുി
റോഴസു,്റകരളകൊലീസ്എനുുി
വർഅെങുുുനുുസംഘംരാവികല
ഏഴുമുതൽരാകതുിഅവസാനവി
മാനം കണുുുരിൽ നികനുുതുുുനുു
തുവകരഇവികെകർമനിരതരാണ.ു
രണുു്കഹൽപുകഡസക്ുകളാണു
ഇവികെകപുവർതുുികുുുനുുത.ു
യാകതുാവിവരങുുൾറരഖകപുുടു

തുുുനുുതിനുളുുകസൽഫുറിറപുുർ
ടുുിങുറോം,റോംകവുാറുുുയിൻനി
ർറദശിചുുിടുുുളുുവർപുരിപുുിറകുുണുു
സമുുതപകതും എനുുിവ കഹൽപുു്
കഡസക്ുമുറഖനവിതരണംകെ
യുുുനുുു.ഇവപുരിപുുിചുുറശഷംകഹ
ൽപുു് കഡസക്ിൽതിരികകഏൽ
പുുികുുണം.റോഗലകുുണങുുൾകപു
കെിപുുികുുുനുുവർകു്ുഅനുറോജയു
മായനെപെിറോകറുുുർമാരംുആ
റോഗയുവകുപു്ുജീവനകുുാരംുസവുീ
കരിചുുുവരുനുുു.റോഗലകുുണങുു
ൾഉളുുവരുകെറപരംുവിലാസവംു
ഇുുുറകുഗറുുഡുഡിസീസ്സർകവയു
ലൻസ് റകുൊകഗുാമിൽ (ഐഡിഎ
സ്പി)റിറപുുർടു്ുകെയുുും.വിദഗദുുു
പരിറോധന ആവശയുമുളുുവകര
'108'ആംബുലൻസിലംുസവുകാരയു
ആംബുലൻസുകളിലുമായാണു
ആശുപകതുിയിൽഎതുുികുുുനുുത.ു
ഇവകരആശുപകതുിയിൽഎതുുി
കുുുനുുതിനായി നിറോഗികുുുനുു
ആംബുലൻസ് ജീവനകുുാർ വയു
കുുിഗതപരിരകുുാഉപകരണങുു
ൾഉപറോഗികുുുനുുു.
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നിഷിൽഇന്്്യൻ്്ആംഗയ്
ഭാഷാകോഴസ്്
തിരുവനനുുപുരം: നാ
ഷണൽുുഇൻുുസുുുുിറുുയുുടുു്ഒ
ഫു  സ്പീചുു് ആൻുുഡു
ഹിയറിംഗു(നിഷ)്പൊ
തുജനങുുൾുുകുുായുളുു
ഇനുുുയൻുുആംഗുയഭാഷാ
(അരിസുുാന) മോ
ഴുസിമലകുുായിഅമപ
കുുകുുണിചുു.ു40േണി
കുുുറാണുമോഴസു.്

മോവിഡു19 വുയാപ
നവുോയിബധുുപുപുടുു്
ഏർുുപുപുടുതുുിയ നിയടുനുുണ
ങുുളിൽുു അയവു വനുുതിനു
മശഷോയിരികുുുംകുുാസുേൾുു
ആരംഭികുുുേ.ആദുയപുതു 15
അമപകുുേർുുകുുാണു മോ
ഴുസിമലകുു്അവസരംലഭികുുു
േ.ടുശവണപരിേിതിയുളുുകു
ടുുിേളുപര രകുുിതാകുുൾുുകുുും
സമോദരങുുൾുുകുുും മുൻുുഗ
ണന.എലുുാ ശനിയാഴുചുുേളി
ലുംരണുുുമുതൽുുനാലുവപര
ആകുുുളംനിഷ്േുയാംപസിലാ

ണുമോഴസു്സംഘരിപുുികുുുേ.
3500 രുപയാണു മോഴുസ്

ഫീസ്,എൻുുഇഎഫുരി, മപപേ
നുുു്മഗറുു്മവഅപുലുങുുിൽുുനിഷി
പലപിഒഎസ്പരർുുേിനലുേൾുു
എനുുിവ വഴി ഫീസ് അര
യകുുുാം.താൽപരയുമുളുുവർുുകുു്
www.nish.ac.inനിഷ് പവ
ബുസസറുു് വഴി രജിസുുു ുർുു പച
യുുാം.അവസാന തീയതി 31.
കുടുതൽുു വിവരങുുൾുുകുു്
04712944629,

സി  എ  സഐ്  ആ  ർ -  യ ് ജി  സി ചന  റ്്,് 
യ്  ജി  സി ചന  റ്് ്േ  രീ  ക് ് ക  ൾ 

ശാസ്ടുത വിഷയങുുൾകുുുളുു സിഎസ്ഐ
ആർയുജിസിപനറുു്,ോനവിേവിഷയങുുൾകുുു
ളുു യുജിസിപനറുു്പരീകുുേൾകുു്അമപകുുി
കുുാം.നാഷണൽപരസുുുുിംഗുഏജൻസിയാണുര
ണുുുപരീകുുേളുംനരതുുുനുുതു.

ജുണിയർറിസർചുു്പഫമലാഷിപുു,്നാഷണൽ
എലിജിബിലിറുുിപരസുുുു്പനറുു്പരീകുുേളാണുഎ
ൻരിഎനരതുുുനുുതു.രണുുുവർഷമുതുകുുാണു
ോലാവധി. പഫമലാഷിമുപുാടുകുരിഗമവഷണ
പഠനതുുിനുളുുതാണുജുണിയർറിസർചുു്പഫ
മലാഷിപുു് (പജആർ എഫു). സർവേലാശാല,
മോളജുഎനുുിവിരങുുളിൽഅധുയാപേരാോനു
മുളുുമയാഗുയതാനിർണയപരീകുുയാണുനാഷ
ണൽഎലിജിബിലിറുുിപരസുുുു്പനറുു്.

സി    എ    സഐ്    ആ    ർ    യ ്   ജി    സി ടൈ    റ്്്
ശാസ്ടുത മേഖലയിപല വിഷയങുുൾകുുാണു

േൗൺുുസിൽഓഫുസയനുുുിഫികുആൻഡുഇൻ
ഡസ്ടുരിയൽ റിസർചുു് (സിഎസ്ഐആർ)യു
ണിമവഴുസിറുുിടുഗാനുുു്േമുുീഷപുനുു(യുജിസി)നാ
ഷണൽഎലിജിബിലിറുുിപരസുുുു്.ജുൺുു21നാണു
പരീകുുനിശുുയിചുുിരികുുുനുുതു.രാവിപലയുംഉ
ചുുയുകുുുോയിരണുുുഷിഫുറുുുേളിലായാണുപരീ
കുുനരതുുുേ.9.30മുതൽ12.30വപരയും2.30
മുതൽ5.30വപരയും.

പേേികുുൽ സയൻസ്, എർതുു്, അറുു്മോ
സ്ഫിറികു,ഓഷുയൻആൻഡുപുുാനറുുറിസയൻ
സസ്,സലഫുസയൻസ്,ോതുുോറുുികുുൽസയ
ൻസ്, ഫിസികുുൽസയൻസ്എനുുീഅഞുുുവി
ഷയങുുളിലാണുപരീകുു.

മുനുുുഭാഗങുുളുളുുഒരുപരീകുുയായാണുന
രതുുുനുുതു.പുർണോയുംേംപുയുടുുർഅധിഷ്ഠി
തോയിരികുുുംപരീകുു.

അമപകുുാഫീസ്1000രുപ.പിനുുാകുുവിഭാ
ഗകുുാർകുു്500,പടുുിേജാതിവർഗകുുാർകുു്250
രുപ.ഭിനുുമശഷികുുാർകുു്ഫീസ്ഇലുു.ഏടുപിൽ

15നേംഅമപകുുികുുണം.ഏടുപിൽ16നേംഫീ
സ്അരയുകുുണം.

ബിപരകു, ബിഫാം, എംബിബിഎസ്, ബിഎ
സഎ്ംഎസ,്എംഎസ്സിഎനുുിവയിൽ55ശത
ോനം ോർകുു് മനരിയവരായിരികുുണംഅമപ
കുുേർ.അവസാനവർഷബിരുദാനനുുരബിരു
ദവിദുയാർഥിേൾകുുുംഅമപകുുികുുാം.സംവര
ണവിഭാഗങുുൾകുു്മയാഗുയതാപരീകുുയുപരോ
ർകുുിൽഇളവുണുു്.

മേരളതുുിപലപരീകുുാമേടുദുുങുുൾ:ആലപുുു
ഴ,എറണാകുളം,ഇടുകുുി,േണുുുർ,ോസർമഗാ
ഡു,പോലുും,മോടുുയം,മോഴിമുകുാടു,േലപുുുറം,
പാലകുുാടു,പതുുനംതിടുു,തിരുവനനുുപുരം,തു
ശുർ. പവബു സസറുു്:www.nta.ac.in, csirnet.nt
a.nic.in.

പജആർഎഫുപരീകുുയകുുു്അമപകുുികുുാവു
നുുഉയർനുുടുപായപരിധി2020ജനുവരിഒനുുി
നു28വയസാണ.ുപടുുിേവിഭാഗകുുാർകുുും, ഒബി
സി, വിേലാംഗർ, വനിതേൾ എനുുിവർകുുും
അഞുുുവർഷപുതുഇളവുഅനുവദികുുും.എ
നുുാൽ,ലകുചറർഷിപുു്പരീകുുയുകുുുടുപായപരി
ധിയിലുു.

യ ്   ജി    സി ടൈ    റ്്്
ഹുയുോനിറുുീസ്,മസാഷുയൽസയൻസ്,ഭാഷാ

വിഷയങുുളിമലകുുാണുയുജിസിപനറുു.്ഏടപുിൽ
16വപരഅമപകുുികുുാം.ഏടപുിൽ17നേംഫീസ്
അരയുകുുണം.അമപകുുാഫീസ്1000രുപ.സാ
മുുതുുിേോയുംസാമുഹിേോയുംപിനുുാകുും
നിൽകുുുനുുവർകുു്500രുപ.പടുുിേജാതിവർഗ

കുുാർകുുുംഭിനുുമശഷികുുാർകുുും250രുപ.
ജുൺുു15മുതൽ20വപരയാണുപരീകുു.മു

നുുുേണികുുുർസദർഘുയമുളുുരണുുുഭാഗങുുളാ
യാണുപരീകുു നരതുുുേ.പുർണോയുംേം
പുയുടുുർഅധിഷ്ഠിതപരീകുുയായിരികുുും.രാവി
പലയുംഉചുുയുകുുുംരണുുുഷിഫുറുുുേളിലായാണു
പരീകുുനരതുുുേ.9.30മുതൽ12.30വപരയും
2.30മുതൽ5.30വപരയും.300ോർകുുിപനുുുരണുുു
ഭാഗങുുളായാണുപരീകുുനരതുുുനുുതു.പാർടുു്
എയിൽഅമുുതുംപാർടുുിബിയിൽ100മോദുയ
ങുുളാണുഉണുുാവുേ.

പാർടുു്എ:എലുുാവിഭാഗകുുാർകുുുംപപാതുവാ
യുളുുതായിരികുുും. മലാജികുുൽ റീസണിംഗു,
ടുഗാഫികുുൽ അനാലിസിസ്, അനലിറുുികുുൽ
ആൻഡുനുയുേറികുുൽഎബിലിറുുി,േുവാണുുിമുറുറുുീ
വുേംപാരിസൺുു,സീരീസ്മഫാർമേഷൻ,പസി
ൽസ്എനുുിവയാണുഈവിഭാഗതുുിൽഉൾപുപു
ടുതുുിയിരികുുുനുുതു.

പാർടുു്ബി:ബധുുപപുുടുുവിഷയപതുുഅരിസുുാ
നോകുുിയുളുുമചാദയുങുുളായിരികുുുംഉണുുായിരി
കുുുേ.പനറുു,്പജആർഎഫുപരീകുുഎഴുതുനുുവ
ർബിരുദാനനുുരബിരുദതുുിൽ55ശതോനംോ
ർകുു്മനരിയവരായിരികുുണം.എനുുാൽ,പിേജാ
തിവർഗതുുിൽപപടുനുുവർകുുുംശരീരിേസവ
േലയുമുളുുവർകുുും50ശതോനംോർകുു്േതി.ബി
രുദാനനുുരബിരുദപരീകുുഎഴുതിഫലംോ
തുുിരികുുുനുുവർകുുുംഈപരീകുുഎഴുതാം.

ടുപായംപജആർഎഫിനു2020ജുൺുുഒനുുിനു
പരോവധി30വയസ്.സംവരണവിഭാഗങുുൾ
കുു്ഇളവുണുു്.എനുുാൽ,ലകുചറർഷിപുു്പരീകുു
യുകുുു ടുപായപരിധിയിലുു. പവബുസസറുു്:
www.nta.ac.in,ugcnet.nta.nic.in.മേരളതുുിപലപ
രീകുുാമേടദുുുങുുൾ:ആലപുുുഴ,എറണാകുളം,ഇ
ടുകുുി,േണുുുർ,ോസർമഗാഡു, പോലുും, മോടുു
യം, മോഴിമുകുാടു,േലപുുുറം,പാലകുുാടു, പതുു
നംതിടുു,തിരുവനനുുപുരം,തുശുർ.

ഏടര്ിൽ14വടരയ്ളള
രരീക്്കൾമാറ്്ി
തിരുവനനുുപുരം:പോമറാണസവറസ്വുയാപന
തുുിപുനുുപശുുാതുുലതുുിൽഏടുപിൽ14വപരനി
ശുുയിചുുിരുനുുഒഫുപസറുു്പേഷീൻഓപുുമററുുർ(ോ
റുുഗറിനമുുർ161/16),റീഡർമുടഗഡു2(ോറുുഗറിന
മുുർ552/17),ജനറൽഫിസിമയാപതറാപുുിസുുുു്(ോ
റുുഗറിനമുുർ236/18),ഫിസിമയാപതറാപുുിസുുുു്(ോ
റുുഗറിനമുുർ151/2019),ഡയറിഫാംഇൻസ്ടുരകുറുു
ർപടുുിേവർഗം(ോറുുഗറിനമുുർ153/19),റിസർചുു്
ഓഫീസർപടുുിേജാതി/പടുുിേവർഗം(ോറുുഗറിന
മുുർ293/18)എനുുീതസ്തിേേളുപരഒഎംആർ/
ഓൺുുസലൻ/എഴുതുുുപരീകുുേൾോറുുിവചുുു.പു
തുകുുിയതീയതിപിനുുീടുഅറിയികുുും.

ബാങ്്്ഒഫ്ബകോഡയിൽ
ബാങുു്ഒഫുബമോഡയുപരസം
രംഭോയ ബമോഡസൺ പര
കുമോളജീസ് ലിേിറുുഡിൽ 39 
ഒഴിവുേൾ.മുംസബയിലായി
രികുുുംനിയേനം.പരകുമോള
ജി ആർകുുിപരകുറുു്  :1 , മുടൊ
ടുഗാംോപനജർ:1,േുവാളിറുുിഅ
ഷുവറൻസ് ലീഡു :2 , ഇൻടുഫാ
സ്ടുരകുചർലീഡു:1,ഡാറുുാമബ
സ്ആർകുുിപരകുറുു്:1,ബിസി
നസ്അനലിസുുുു്ലീഡു:2,ബി
സിനസുു്അനലിസുുുു്:5,പവബു
ആൻഡുടുഫണുു് എൻഡുഡവ
ലപുുർ, മഡറുു അനലിസുുു ു് :4 , 
മഡറുുഎൻജിനീയർ:4,ഇനുുു
മുടഗഷൻഎകുസ്മപർടുു്:2,എ

മേർജിങു പരകുമോളജി എ
കുസ്മപർടുു് :3 , പോസബൽ 
ആപുുിമുകുഷൻഡവലപുുർ:6,
യുഐ അപുലുങുുിൽ യുഎ
കുസ് ഡിസസനർ :2 എനുുി
ങുുപനയാണുഒഴിവുേൾ.ജന
റൽ, ഒബിസി വിഭാഗതുുിനു
600രുപയുംഎസ്സി,എസ്
രി വിഭാഗതുുിനു 100 രുപയു
ോണുഅമപകുുാഫീസ്ബാങുു്
ഒഫുബമോഡയുപരഔമുദോഗി
േ പവബുസസറുു് വഴിയാണു 
അമപകുുേൾ സേർപുുിമുകു
ണുുതു. അമപകുു സുവീേരികുുു
നുുഅവസാനതീയതിോർചുു്
27.www.bankofbaroda.in

ടട്ാൻസികേഷണൽടെൽത്്്
സയൻസ്ആൻഡ്ടടകക്ോളജി
ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിൽഅവസരം
മേടുദു ു  ശാസ്ടുത സാമുങുതിേ 
വകുപു ുി നു േീഴിൽ ടുപവർ
തു ുി കു ുു നു ു  സുവയംഭരണ 
സു ുാപോയ ടുരാൻസമലഷ
ണൽ പഹൽതു ു്  സയൻസ് 
ആൻഡു പരകുമോളജി ഇൻ
സു ുു ുി റു ുുയുടു ുിൽവിവിധഒഴിവുേ
ൾ. സീനിയർ ോപനജർ: 1 , 
അഡുേിനിസ്മു ടരറു ുീ വു ഓഫീ
സർ:2,പസകുുൻഓഫീസർ
:1,പരകുനികു ുൽഓഫീസർ,
േംപുയു ടു ു ർ ഓപു ു മററു ു ർ: 4 , 

ഡാറു ു എൻടുരിഓപു ു മററു ു ർ:6,
ലാബു പരകുനീഷുയൻ: 7 എ
നു ുിങു ുപനയാണുഒഴിവുേൾ.
രിഎചു ു്എസ്രിഐയുപര ഔ
മുദോഗിേ പവബുസസറു ു്  വഴി
യാണു അമപകു ു േൾ സേർ
പു ുി മുകുണു ു തു .  താൽപരുയമു
ളു ു  ഉമുദോഗാർഥിേൾകു ു്  ഏ
ടുപിൽ 10 വപര അമപകു ു േ
ൾസേർപു ുികു ുാം.വിശദവിവ
രങു ുൾകു ു് : www.thsti.res.in/
career

ഓഫീസ്ഒഫ്ദി
കോൾകൺകട്ോളർ
ഓഫീസ് ഒഫു ദി മോൾ േൺ
മുടൊളർഅപുുർഡിവിഷൻകുുർ
കുു്(യുഡിസി), സുുു ുാഫു ോർ 
സുടഡവർ,സീനിയർഇൻപവ
സുുുുിമഗറുുർ,ലീഗൽഅസുഡവസ
ർ തസ്തിേേളിൽ അമപകുു 
കുുണിചുുു.ടുപായം:18-25.ഏ
ടുപിൽ 14 വപര അമപകുുി
കുുാം.വിശദവിവരങുുൾകുു:്htt
p://www.coalcontroller.gov.in/

എ   ൻ  എ  ൽ  സി   ഇ   ന്്്യ  
 െി   മി   റ്്   ഡി   ൽ  259   ഒ   ഴി   വ്

എൻഎൽസിഇനു ുു യ ലിേി

റു ു ഡിൽ ടുഗാമുഡവറു ു് എകുസി
േുയു ടു ുീ വു  പു ടര യിനി ,  അസി. 
ോപനജർഒഴിവുണു ു് . പേകു ുാ
നി കു ു ൽ 125,  ഇലകു ടു രി കു ു 
ൽ ( ടു രി പു ുി ൾ ഇ)  65,  ഇലകു 
ടു രി കു ു ൽ ( ഇസിഇ)  10 ,  സി
വിൽ05,േൺമു ടൊൾആൻ
ഡു  ഇൻസ് ടുടു പേനുറൽ 15, 
േംപുയു ടു ു ർ5, പേകു ുാ നികു5, 
ജി മോളജി  5 ,  ഫിനാൻസ്
14,ഹുയു േൺറിമോഴുസ്10
,  അസി. ോപനജർ ( സർമവ
)  15 എനു ുി ങു ു പനയാണു  ഒ
ഴി വു .  വി ശദവി വരതു ുി നു  w
ww.nl ci ndi a . com

കി  കമ് യി ടെ എം  ബി  എ 
അ  ഡമ്ി  ഷ  ൻ മാ  റ്്ി 
തിരുവനനുുപുരം:മേരളഇൻസുുുുിറുുുയുടുു്ഒഫുമോ
ഓപുുമററുുീവുോപനജുപേനുുുിൽ(േികുേ)എംബിഎ
(ഫുൾസരം)202022ബാചുുിൽ20നുനരതുുാനി
രുനുുഇനുുുർവുയുോറുുിവചുുു.

പുതിയതീയതിപിനുുീടുഅറിയികുുും.എംബി
എഅമപകുുസേർപുുികുുുനുുതിനുളുുഅവസാ
നതിയതിഏടുപിൽ13വപരനീടുുി.

വിശദവിവരങുുൾwww.kicmakerala.inൽലഭി
കുുും.മോൺ:8547618290,

മാസ്്്്ർടട്ടയിനർമാടര
ടെരടഞ്്ട്ക്്്ന്്്
തിരുവനനു ുപുരം: മേരള ഇ
ൻടുഫാസ്ടുരകുചർആൻഡുപര
കുമോളജിമോർഎഡുയുമുകു
ഷനിൽ(സേറു ു് )ോസു ുു ു ർപുടര
യിനർോപരപതരപുഞുടുകുുു
നുുു .  ഹയർ പസകു ുൻഡറി
പൊമുകുഷണൽ ഹയർപസ
കു ുൻഡറി/ സഹസ് കുൾ/
സുടപേറി സ് കുൾ അധുയാപ
േർകു ു്  അമപകുുികു ുാം. എ
യിഡഡു മേഖലയിൽ നിനുുു 
ളുുഅമപകുുേർസ്കുൾോ

മനജരിൽ നിനുുു ളു ു നിരാ
മുകുപസാകുുുയപടുതംഅഭിമു
ഖസേയതുു്സേർപു ുികുുണം.
www.kite.kerala.gov.inൽഓ
ൺസലനായി 25നു മുൻപു
അമപകുു സേർപു ുികു ുണം.
പതരപുഞുടുകുുപുപുടുനുുവ
പരസേറു ുിപുനുുനിലവിപല ോ
നദണുുങു ുൾകു ു്  വിമധയോ
യിവർകുുിംഗുഅമറഞുു് പേനുുു്
വുയവസുുയിൽ നിമോഗി
കുുും.

ടട്ാവൻക്ർടടറ്്ാനിയത്്ിൽ
80വർക്്്അസിസ്്്്ന്്്്
തിരുവനനുുപുരപുതുപോചുുു
മവളിയിൽ ടുപവർതുുികുുുനുു
ടുരാവൻകുർ സരറുുാനിയം
പുടൊഡകുു്സിൽ80വർകുു്അ
സിസുുു ുനുുു് ഒഴിവു. പുരുഷനുുാർ
കുു് ോടുതോണുഅവസരം. ത
പാൽ മുമഖനയാണു അമപ
കുുിമുകുണുുതു.
വ        ർ        ക്്് അ        സി        സ്്്്        ന്്്് 
പര്ൊ        ഡ        ക്്        ൻ: 47.
മോഗുയത: പേേിസ്ടുരി ഒരുവി
ഷയോയുളുുടപുീഡിടഗുി/പുുസട്ു
പാസായിരികുുണം.അപുലുങുുി
ൽഅടുപനുുുിസ്ഷിപുു്പുടരയിനിം
ഗുസ്േീേിപുനുുേീഴിലുളുുഅറുു
ൻഡനുുു്ഓപുുമററുുർമടുരഡിൽഎ
ൻഎസി മോഗുയത മനരിയിരി
കുുണം.
ഫി        റ്്        ർ-15, പവ        ൽ        ഡ        ർ-1,
ഇ        ല        ക്        രര്ീ        ഷയ്        ൻ-7
മോഗയുത:ബധുുപപുുടുുമടുരഡിൽ
ഐരിഐസർടുുിഫികുുറുു്.
ഇ        ൻ        സര്ര് ്       പെ        നന്്്        ഷ        ൻ: ര        ണ്്്
മോഗുയത: ഇൻസ്ടുടുപേനുുു് പേ
കുുാനികുു്/ഇലകുമുടൊണികുസ്
മുടരഡിൽ മനരിയ ഐരിഐ.
സർടുുഫികുുറുു്.

സാ        നി        റ്്        റി പ്്ം        ബ        ർ: ഒ        ന്്്
മോഗുയത: പുുംബർ മുടരഡിൽ
ഐരിഐസർടുുിഫികുുറുു്.
പല        ഡ ്ലല        ന        ർ: ര        ണ്്്
മോഗുയത:പവൽഡർമുടരഡിൽ
ഐരിഐസർടുുിഫികുുറുു്.
രബ്ി        ക്്് പല        യ        ർ: ഒ        ന്്്
മോഗുയത:പതുുാംകുുാസ്/പജരി
എസ്സി
റി        ഗ  ർ: നാ        ല്
മോഗുയത:പതുുാംകുുാസ്/പജരി
എസ്സി
ടുപായം:01.01.2020നു18വയ
സിനും36വസിനുംഇരയിൽ.
വിശദവിവരങുുൾകുുുംഅമപ
കുുയുപര ോതുേയുോയി
www.travancoretitanium.comഎ
നുുപവബസുസറുു്ോണുേ.
പവബുസസറുുിപല അമപകുു
പുരിപുുിചുു് വയസ്, മോഗുയത,
ജാതി, പാസ്മൊർടുു് സസസ്
മോമടു,ുതിരിചുുയറിയൽോർ
ഡുഎനുുിവയുപരപേർപുു്സ
ഹിതംഅമപകുുികുുുേ.അമപ
കുുസവുീേരികുുുനുുഅവസാന
തീയിോർചുു്25.കുടുതൽവിവ
രങുുൾകുു്പവബസുസറുു്സദുുർ
ശികുുുേ.

<അശുവതി: സഹടുപവർുുതുുേരുപര
ആതുുാർുുതുുസഹായസഹേരണ
ങുുൾുു േനസോധാനതുുിനു വഴി
പയാരുകുുും. ഉപരിപഠനതുുിപുനുു
അനുുിേഭാഗോയപദുുതിസേർുുപുുണ
തുുിൽുുഅംഗീോരംലഭികുുും.
<ഭരണി: മസവനസാേർുുതുുുയതുുാ
ൽുു അധികുതരുപര ടുപീതി മനടും.
അടശുാനുുപരിടശുേതുുാൽുുടപുവർുുതുു
നരംഗങുുൾുുവിജയപഥതുുിപലതുുി
കുുാൻുുസാധികുുും.
<ോർുുതുുിേ:േഹാരഥനുുാരുപരആ
പുതവചനങുുൾുുയുകുുോയതീരുോ
നംസുവീേരികുുാൻുുഉപേരികുുും.തു
പുതിയായവിഷയതുുിൽുുസഹപാഠി
േമളാപരാപുുംഉപരിപഠനതുുിനുമച
രാൻുുസാധികുുും.
<മരാഹിണി:ോതാപിതാകുുപളഅ
നുസരികുുുേ, ആദരികുുുേ ആവ
ശുയങുുളുംആടുഗഹങുുളുംമവണുുവി
ധതുുിൽുു നിറമവറുുുേ തുരങുുിയവ
സർവാദരങുുൾുുകുുുംസോധാനതുുി
നുംവഴിപയാരുകുുും.അധികുതരു
പരടുപീതിനിേിതുുംസുുാനകുുയറുുമു
ണുുാകും.
<േേയിരം:ഈശുവരടുപാർഥനേളാ
ൽുു ടുപതികുലസാഹചരുയങുുൾുു തര
ണം പചയുുാനുളുു േനസാനുുിധുയമു
ണുുാകും.അർുുഹോയഔമുദയാഗിേ
പദവികുുുംപുർവിേസുവതുുിനുംനി
യേസഹായംമതടും.
<തിരുവാതിര:ോതാപിതാകുുളുപര
അനുടുഗഹാശിസുേളാൽുുോർുുഗതര

സങുുൾുുനീങുുിആടുഗഹസാഫലുയ
മുണുുാകും.അഭയംടുപാപിചുുുവരു
നുുവർുുകുു്ആടുശയംനൽുുകും.
<പുണർുുതം: ദുരാചാരങുുപള ഉ
മപകുുിചുു്സദാചാരങുുപളസവുീേരി
കുുുനുുതു ോനസിേആഹുുാദതുുി
നു വഴിപയാരുകുുും. പകുുമഭദേി
ലുുാപതയുളുു ടുപവർുുതുുനങുുൾുു ല
കുുുയടുപാപുതിമനടും.
<പുയു ും: സംഭവബഹുലോയ വി
ഷയങുുപളതനു ുയതുുുവമുതുാടുകു
രി അഭിമുഖീേരികുുാനിരവരും.
ടുപാമയാഗിേവിജുുാനം ടുപവ
ർു ുതുുനപുമരാഗതികുു്വഴിപയാരു
കുുും.
<ആയിലുയം: ധർുുമുുടുപവുതുുിേ
ൾുുകുുുംപുണുയടുപവുതുുിേൾുുകുുുോ
യിസർവാതുുനാസഹേരികുുും.ആ
പതുഘടുുതുുിൽുു നിനുുും ബനുുുകുു
പളരകുുിമുകുണുുതായിവരും.
<േേം:ദീർുുഘോലസുരകുുയുകുു്ഉ
പേരികുുുനുുആശയങുുൾുു പതാഴി
ൽുുമേഖലേളിൽുുഅവലംബികുുും.ജീ
വിതോർുുഗതുുിനുവഴിതുുിരുവുണുുാ
കുനുു േർുുമുുമേഖലേളിൽുു ടുപവ
ർുുതുുികുുാൻുുഅവസരമുണുുാകും.
<പുരം:അർുുതുുമുലയുങുുമളാടുകുരി
യആശയങുുൾുുഅനുഭവതുുിൽുുവ
നുുുമചരും.സങുുൽപുുതുുിനനുസരി
ചുു്ജീവിതംനയികുുാൻുുസാധികുുും.
<ഉടുതം:ശുഭസുചേങുുളായടുപവു
തുുിേളിൽുു ടുശദുുമേടുദുുീേരികുുുനുു
തിനാൽുു ആതുുസംതുപുതിയുണുുാ

കും.ഉപരിപഠനംപുർുുതുുീേരിചുു്തു
പുതിയായഉമുദയാഗതുുിൽുുടുപമവശി
കുുും
<അതുും: വുയതുയസ്തോയ ടുപവ
ർുുതുുനസശലിഅവലംബികുുുനുു
തിനാൽുുഅവിസ്േരണീയോയമന
ടുുംസേവരും.നിരവധിോരുയങുുൾുു
നിശുുിത സേയതുുിനുളുുിൽുു പച
യുതുതീർുുകുുും.
<ചിതുുിര: പതാഴിൽുുമേഖലേളിൽുു
ടുേോനുഗതോയപുമരാഗതിയുണുുാ
കും.സാമുുതുുിേസുുിതിപേചുുപുപു
ടും. ഉമുദയാഗതുുിൽുു സുുാനകുുയറുു
വുംസുുാനോറുുവുംഉണുുാകും.
<മചാതി:ഭരണപാരവംഅവലംബി
കുുാനുളുുഅവസരംപുതിയഉമുദയാ
ഗതുുിനുവഴിപയാരുകുുും.ഈശുവര
ടുപാർുുതുുനേളാൽുുടുപതികുലസാഹ
ചരുയങുുപളഅതിജീവികുുും.
<വിശാഖം:ജീവിതനിലവാരംടുപതീ
കുുചുുതിലുപരിപേചുുപുപുടും.സംഭവ
ബഹുലോയവിഷയങുുപളലാഘവ
മതുുാടുകുരിഅഭിമുഖീേരികുുാനിര
വരും.ഉമുദയാഗതുുിൽുുസുുാനകുുയറുു
വുംഉമുദുശികുുുനുുസുുലമുതുകുു്ഉ
മുദയാഗോറുുവുംഉണുുാകും.
<അനിഴം: അനുയരുപര വിഷോവ

സുുേൾുുകുു്ശാശുവതപരിഹാരംനിർ
മദശികുുാൻുു സാധികുുുനുുതിനാൽുു
കുതാർുുതുുനാകും. സഹേരണടുപ
സുുാനങുുൾുുകുു്സാരഥുയസുുാനംവ
ഹികുുാൻുുനിർുുബധുുിതനാകും.
<തുമുകുടുു: േലാോയിേേതുുരങുു
ളിൽുുവിജയികുുും.വിമദശബധുുമു
ളുുവയുാപാരവിപണനങുുൾുുപുനരാ
രംഭികുുും. മവണുുപുപുടുുവരുപര ഉയ
ർുുചുുയിൽുുഅനുമോദികുുാനിരവരും.
<മുലം:നഷുുപുപുടുുുഎനുുുേരുതുനുു
മരഖേൾുുതിരിചുുുലഭികുുും.അേിത
സവദുയുതടുപവാഹതുുാൽുുഗുമഹാപ
േരണങുുൾുുകുു് മേടുപാടുേൾുു വ
നുുുമചരും.
<പുരാരം: ഗമവഷേർുുകുുും ശാ
സ്ടുതജുുർുുകുുും വിദുയാർഥിേ
ൾുുകുുുംഫലടുപദോയഅവസരങുുൾുു
വനുുുമചരും.അർുുതുുവുയാപുതിമയാ
ടുകുരിയആശയങുുളും ടുപവർുുതുു
നങുുളുംപുതിയപതാഴിൽുുമേഖലേ
ൾുുകുുുവഴിപയാരുകുുും.
<ഉടുതാരം:േഹദുവുയകുുിേളുപരആ
ശയങുുൾുുജീവിതുുിൽുുപേർതുുാനി
രവരും.ഏപുറുടുതുു മജാലിേൾുുഏ
പറകുുുപറ നിശുുിതസേയപരിധി
കുുുളുുിൽുു പചയുതുതീർകുുാൻുു സാ
ധികുുും.
<തിരുമവാണം: ടുപതിസധുുിേളി
ൽുു തളരാപത ടുപവർുുതുുികുുാനുളുു
ആതുുവിശുവാസമുണുുാകും.പചലവു
േൾുുകുു്നിയടുനുുണംഏർുുപുപുടുതുുു
നുുതിൽുുനിർുുബധുുിതനാകും.

<അവിടുും: ടുപവർുുതുുനമേഖലേളി
ൽുുനിനുുുംസാമുുതുുിേപുമരാഗതി
യുണുുാകും.ോതാപിതാകുുളുപരആ
വശയുങുുൾുുനിർവഹികുുും.പാരമുുരയു
വിജുുാനംപിൻുുതലമുറയിലുളുുവ
ർുുകുു് പേർുുനുുുപോടുകുുുനുുതിൽുു
ആതുുസംതുപുതിയുണുുാകും.
<ചതയം: സുവപുനസാകുുാതുോര
തുുാൽുുആതുുനിർുുവുതിയുണുുാകും.
അസുലഭനിേിഷങുുപളഅനിർുുവച
നീയോകുുാൻുുഅവസരമുണുുാകും.
േറനുുുേിരപുുുളുുപലോരയുങുുളുംഓ
ർേിചുുുടപുവർുുതുുികുുാൻുുസാധികുുും.
<പുമരാരുടുുാതി: നീതിയുകുുോയ
ഭരണംോഴുചപവയുകുുുനുുതിനാൽുു
പപാതുജനടുപീതി മനടും. കുടുംബ
ജീവിതതുുിൽുു സുവസുുതയും സോ
ധാനവുംദാമുുതുയസൗഖുയവുംഉണുുാ
കും.
<ഉടുതടുുാതി: ഗമവഷേർുുകുുും ശാ
സ്ടുതജുുർുുകുുുംഅംഗീോരം ലഭി
കുുും. േലാോയിേ േതുുരങുുളിൽുു
വിജയമുണുുാകും. അർുുപുുണേമനാ
ഭാവവുംലകുുുയമബാധവുംസുതാരുയ
തയും പുതിയ പതാഴിലവസരങുു
ൾുുകുുുവഴിപയാരുകുുും.
<മരവതി:പചയുുുനുുോരുയങുുൾുുഅ
നുയർുുകുുുകുരി ഉപോരടുപദോകുനുു
തിനാൽുുകുതാർുുതുുനാകും.വിഭാവ
നംപചയുതപദുുതിേൾുുടുപാവർുുതുുി
േോകുുാനും പുതിയ ഭരണസംവി
ധാനം അവലംബികുുാനും സാധി
കുുും.

സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസുയതാമുതരസായനം

ഓർമുശുകുുിവർദുുിപുുികുുുനുുു
കുടുുിേളിപലപഠനസവേലുുുയ
ങുുൾോറുനുുു.

ടുപായതുുിനു അനുസരിചുു്
തരിയിലും തുകുുതുുിലും
വുയതുയാസം വരുതുുി ശരീരം
അഴകുളുുതാകുുിോറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FOR SALE

ഗര്ാനൈറ്്് സ്്ാബക്ൾ
Sqft 65 രപ്യക്്്്

കകരളത്്ിൽ
എവിടെയം് എത്്ിച്്്

ടൊടക്്്്ന്്്.
9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈ പേജിൽ
േരസ്യം

ചെയ്്ാൻ
രന്്ച്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബ്രഹ്്ബ്രീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻ നമ്്്തിരിപ്്ാട്

നിരത്്്കീഴടക്്ാൻ"കകരളനീംജി';
വിൽപ്്നയം്ബ്ക്്ിങ്്്ംആരംഭിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനവുയ
വസായപൊതുമേഖലാസുുാപന
ോയ മേരള ഓപുടുപൊബീൽസ്
നിർേികുുുനുുഇലകുടുരികുഓപുടുറി
കുു"മേരളനീംജി'യുപരവിൽപുു
നയും ബുകുുിങുുും ആരംഭിചുുു.
പനയുുാറുുിൻേരയിൽ ടുപവർതുുി
കുുുനുുസുുാപനതുുിൽവുയാവസാ
യിോരിസുുാനതുുിലുളുുനിർോ
ണംപുമോഗേികുുുേയാണു.പന
യുുാറുുിൻേരനിംസ്മോസ്പിറുുൽ
വാങുുിയആദുയവാഹനംരജിസ്
മുടരഷൻനരപരിേൾപുർതുുിയാ
കുുി.

സംസുുാനതുുുവിവിധമേടുദുു
ങുുളിൽവിൽപുുനമേടുദുുങുുൾആ
രംഭികുുുനുുുണുു്.വിൽപുുന,സർവീ
സ്,ചാർജിങുഉൾപുപുപരഎലുുാവി
ധ മസവനങുുളും ഇവിപര ഒരു
കുുും.അടുർ,മോടുുയംഎനുുിവിര
ങുുളിൽഇതിമോരേം മോറുമു
േൾആരംഭിചുുു. പടുുാമുുി,ആറുുി
ങുുൽഎനുുിവിരങുുളിൽഈ ോ
സവുംപനയുുാറുുിൻേരയിൽഅടു
തുുോസവുംആരംഭികുുും.

എറണാകുളം,തുശുർമോറു
മുേൾമേയുോസതുുിൽആരംഭി

കുുും. േറുുു ജിലുുേളിൽ വിൽപുുന
മേടുദുുങുുൾആരംഭികുുാനുളുുടുപ
വർതുുനങുുൾതുരരുേയാണ.ുവി
ൽപുുനമേടുദുുങുുൾവഴിയുംേമുു
നിയിൽമനരിടുുുംബുകുുിങുസുവീേ
രികുുും.മനരിടുുുളുുബുകുുിങുുുേ
ളുപരവിൽപുുനഅതതുമേഖലേ
ളിപലവിൽപുുനമേടുദുുങുുൾവഴി
നരതുുും.ഇതുുവണബജറുുിൽടുപ
ഖുയാപിചുുടുപോരംഏടുപിൽഒനുുു
മുതൽഇഓപടുുയകുുു്30,000രുപ
ഗവപുമുനുുു്സബുസിഡിലഭികുുും.

വാഹനതുുിപനുുുസർവീസ,്സർ
വീസ്പുടരയുനിങു,ഉപമോകുുുമസ
വനം, മോഡുസസഡുസർവീസ്
എനുുിവസേോരുയംപചയുുുനുുതി
നായിമോർപുുമററുു്മേഖലമോടു
േിരപിരികുുുനുുരീേിപനസജുുോ
കുുിയിടുുുണുു.്ഏടപുിൽമുതൽടപുതി
ോസം200ഓപുടുേൾപുറതുുിറ
കുുാനാണുേമുുനിലകുുുയേിടുനുു
തു.ഇതിനായിപുർണമോതിൽ
നിർോണംനരതുുാനായിഅസം
ബുുിയുണിറുുുേൾ ടുപവർതുുികുുു
നുുുണുു്.2017-18സാമുുതുുിേവർ
ഷതുുിൽ80ലകുുംരുപോടതുംവി
റുുുവരവുണുുായിരുനുു സുുാപനം

2020-21ൽ 25 മോരിരുപയുപര
വിറുുുവരവാണു ടുപതീകുുികുുുനുു
തു.

മനപുുാളിൽനിനുുും200വണുുി
കുുുളുുഅമനുവഷണംലഭിചുുിടുുുണുു.്
തേിഴുനാടു1000വണുുിേൾവാങുുാ
നുളുുതാതുപരുയംടുപേരിപുുിചുുു.േ
ർണാരേ, ആടുധുുടുപമദശു, രാജ
സുുാൻ എനുുിവിരങുുളിൽ നി
നുുുംവലിയമോതിൽഓപുടുവാ
ങുുാനുളുുതാതുപരുയംഅറിയിചുുി
ടുുുണുു്.

ഇ ഓപുടു നിർോണമുതുപൊ

പുുംേമുുനിയിൽസജുുീേരിചുുിടുുു
ളുുഅതുയാധുനിേപേഷീൻുുമോ
പുുിൽ പേഷീനിങു, ഫാടുബിമുകുഷ
ൻുു മോലിേളുംപുമോഗേികുുുേ
യാണു.േഴിഞുുവർഷം50ലകുും
രുപയിൽതാപഴോടുതംലഭിചുുിരു
നുുഐഎസ്ആർഓർഡറുേൾ
ഈ വർഷം 2.25 മോരിരുപയി
പലതുുി.മനരപുതു50ലകുുംോ
ടുതോയിരുനുുനിരകുു്േരാർ(മററുു്
മോൺടുരാകുറുു്) ഈ വർഷം 4.5
മോരിരുപയായിഉയർനുുിടുുുണുു്.
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ഐപിഎല്്ില്്്ഭാവി നാലെ
മംുബബ:ഇനുുുയൻുുടേുീമിയർലീഗിനുുുഭാവിചർചുുനചയുുാൻുു
നാനളനിർണായകഷോഗം.നരകുുും.ഷൊവിഡു19നുുുഭാഗ
മായുളുുനിയടനുുുണങുുൾമുലംഷൊൺുുരറൻുുസ്ഷൊളിലു
നരയാണുബിസിസിഐയംുടരുാബഞുുസികളംുഇകുുാരയുംച
ർചുുനചയുുുക.
ഏടേുിൽുു15വനരസീസൺുുനിർതുുിവകുുാൻുുമാർചുു്13നു

ബിസിസിഐതീരുമാനനമടുതുുിരുനുുു. മാർചുു് 29നായിരു
നുുുസീസൺുുആരംഭിഷകുുണുുിയിരുനുുത.ുനകാവിഡു19വയുാേ
നതുുിനുുുേശുുാതുുലതുുിൽുുജീവനകുുാഷോടുവീടുുിലിരുനുു്
ഷോലിനചയുുാൻുുബിസിസിഐനിർഷദശിചുുിരുനുുു.ബിസിസി
ഐതലവൻുുനൌരവുഗാംഗുലിഅരകുുമുളുുവരംുഓരീസ്
വിടുുു.മംുബബയിനലബിസിസിഐആസുുാനംഅരചുുഷോ
നരയാണുഷോഗംഷൊൺുുരറൻുുസ്ഷൊൾുുവഴിയാകുുാൻുുതീ
രുമാനിചുുത.ു
ഐേിഎലുുിൽുുവിഷദശതാരങുുളുനരഉൾുുപുുനരേങുുാളിതുും

അനിശുുിതതവുതുുിലാണ.ുഇനുുുയയിഷലകുു്യാടതുനചഷയുുണുു
എനു്ുടകുികുുറു്ുഓസഷ്ടുരലിയതാരങുുഷോടുനിർഷദശിചുുുഎനു്ു
റിഷപുുർടുുുകളുണുുായിരുനുുു.എനുുാൽുുഐേിഎൽുുനരകുുുനമ
ങുുിൽുുവാർണർകളികുുാനനതുുുനമനുു്അഷദഹതുുിനുുുമാ
ഷനജർവയുകുുമാകുുി.

ബാഴ്സടോണ
താരങ്്ള്യടര്രതിരലം
യവട്്ിച്്്ര്ക്്്ം
ബാഴുസഷോണ:ഷൊവിഡു19വയുാേനനതുുതുരർനുു്മതുുര
ങുുനളലുുാംമാറുുിവചുുഷോനരകയുാപറുുുൻലിഷോണൽനമസിഅ
രകുുമുളുുതാരങുുളുഷരയംുേരിശീലകരുഷരയംു ടേുതിരലം
ബാഴസുഷോണനവടുുികുുുറയകുുുുനുുു.ലാലിഗയംുചാമുുുയൻസ്
ലീഗംുഉൾുുനപുുനരയുളുുടുർണനമനുുുുകൾനിർതുുിയസാഹച
രയുതുുിൽഉണുുായസാമുുതുുികടേുതിസനുുിനയതുരർനുുാണു
ബാഴസുയുനരഈതീരുമാനം.
മതുുരങുുൾപുനരാംരംഭികുുുഷപുുൾതാരങുുൾകുുുംേരി

ശീലകർകുുുംമുൻനിശുുയിചുുടേുതിരലംനൽകംു.ഷലുുബൽ
സഷ്ോർടസു്സാലറിസർഷവയുനരകണകുുനുസരിചു്ുഷോക
തു്ുഏറുുവംുകുടുതൽശരാശരിടേുതിരലംനൽകുനുുലുുബു
ബാഴസുഷോണയാണ.ുമറു്ുലുുബുകളംുബാഴസുയുനരോതേി
നുുുരർനുു്താരങുുളുനര ടേുതിരലംകുറയകുുുുനമനുുാണു റി
ഷപുുർടുുുകൾ.ഇഷതസമയംനൊവിഡുബാധയുനരേശുുാതുു
ലതുുിൽടേുതിരലംകുറയകുുുാനുളുുലുുബിനുുുആവശയുംനി
രസിചുുകയുാപറുുുൻഉൾനപുുനരയുളുുഒൻേതുതാരങുുനളസവുി
റു്ുസർലൻഡിനലഎഫുസിസിഷോൺപുറതുുാകുുി.
നകാവിഡു19മഹാമാരിനയതുരർനു്ുനിശുുലമാണുകളികുു

ളം.ചാമുുുയൻുുസ്ലീഗ,ുലാലിഗ,ഇംഗുുീഷ്ടേുീമിയർലീഗ,ുനസരി
എ,ബചനീസ്സുപുുർലീഗുഎനുുിവനയലുുാംനിർതുുിവചുുിരി
കുുുകയാണ.ു

മയുുണികു്ു:ഷൊവിഡു19ടേുതിഷോധടേുവർതുുനങുുൾകു്ു10
ലകുുംയുഷൊസംഭാവനനചയതുുബഷയൺമയുുണികു്ുതാരം
ഷൊബർടുു്നലവൻഷോവസുക്ി.ഷൊവിഡിനനതിനരമനുഷയു
നരലുുാവരംുഒറുുനകുുടുുായിനോരുഷതണുുസമയമാണിത.ുഎലുുാ
വരംു േരമാവധി സഹായങുുൾ നചയുുണനമനുുും നലവൻ
ഷോവസുക്ിേറഞുുു.
ബഷയൺമയുുണികു്ുതാരങുുളായഷോഷവുകിമുുിചുുുംലിഷോ

ൺഷോനരസക്യംു'വീകികു്ുനൊഷൊണ'കയുാംേയിനുതുര
കുുമിടുുിരുനുുു.മാഞുുസുുുുർസിറുുിതാരംലിഷൊയുസാനനയംുവ
ലിയതുകവാഗദുാനംനചയതുിടുുുണുു്.'വികികുു്നൊഷൊണ'
കയുാംനേയൻുവഴിഇതിഷോരകം25ദശലകുുതുുിഷലറയുഷൊ
സമാഹരിചുുിടുുുണുു്.നൊഷൊണബാധിതനരചികിതുുികുുുനുു
ആശുേടതുികൾകുുുംസംഘരനകൾകുുുമാണുസമാഹരികുുു
നുുതുകനൽകുക.
ഷൊവിഡു19മഹാമാരിനയതുരർനു്ുചാമുുുയൻുുസ്ലീഗ,ുലാ

ലിഗ,ഇംഗുുീഷ്ടേുീമിയർലീഗ,ുനസരിഎ,ബചനീസ്സുപുുർലീ
ഗുഎനുുിവനയലുുാംനിർതുുിവചുുിരികുുുകയാണ.ുവിവിധലീഗു
കൾുുപുനരാരംഭികുുുനുുതംുസീസൺുുഉഷേകുുിചുുാൽുുആർകു്ു
കിരീരംനൽുുകുനമനുുതംുഅനിശുുിതതവുതുുിലാണ.ുബാഴസു
ഷോണഅരകുുമുളുുവമുുൻുുലുുബുകൾുുതാരങുുളുനരടേുതിര
ലംനവടുുികുുുറയുകുുുകയാണ.ുജീവനകുുാനരസഹായികുുാൻുു
വിവിധലുുബുകളിൽുുതാരങുുൾുുരംഗനതുുതുുിയിടുുുണു്ു.

റെൽമാര്ഡിഡ്മ്ൻര്രസിഡന്്്ിയ്ന്്ജീവയനട്ത്്്ടോവിഡ്
ടുറിൻ:ഷൊവിഡു-19കായികരംഗനതുുയംുനവ
റുനതവിടുനുുിലുു.കായികരംഗതു്ുഇതിഷോരകം
കനതുുഅനിശുുിതതവുവംുേരിടഭുാനുുിയംുവിത
ചുു്മുഷനുുറുനുുനൊഷൊണബവറസ്കുടുതൽ
താരങുുളിഷലകുുുംേരരുനുുു.ഒപുുംകായികസം
ഘരനകളുനരതലവനുുുജീവനുനമടുതുുു.സേ്ാ
നിഷ്വമുുൻമാരായറയൽമടഡുിഡിനുുുമുൻടേു
സിഡു്ുുഷോനറൻഷോസാൻസ്ബവറസ്ബാ
ധിചുു്ശനിയാഴചുമരിചുുു.നൊഷൊണബവറസ്
ബാധിചുുതായിസുുിരീകരിചുുതിനനതുരർനു്ുആ
ശുേടതുിയിൽ ചികിതുുയിൽ കഴിയനവയാണു
76കാരനായസാൻസിനുുുഅനുുുയം.1995–2000
കാലഘടുുതുുിൽറയൽമടഡുിഡുടേുസിഡുുുായി
രുനുുു.ഈകാലഘടുുതുുിൽറയൽരണുുുതവണ
ചാംേയുൻസ്ലീഗിൽമുതുുമിടുുിരുനുുു.സാൻുുസി
നുുുമകൻഷോനറൻഷോസാൻസ്ഡുറാനാണു
രവുിറുുറിലുനരേിതാവിനുുു മരണവാർതുുപുറ
തുുുവിടുുത.ു
ഇറുുാലിയൻരീംയുനവുുുസിനുുുതാരങുുൾവ

ലിയആശങുുയിലാണ.ുഇറുുാലിയൻവമുുൻമാരാ
യയുനവുുുസിനുുുസുപുുർതാരംേൗഷോഡി
ബാല,കാമുകിഓറിയാനസബാടുുിനി,ഇറുുലിയു
നരയംുഎസിമിലാനുുുയംുഇതിഹാസതാരമാ
യിരുനുുേൗഷോമാൾഡീനി,മകനംുഫുടഷുോ
ൾതാരവുമായഡാനിഷയൽമാൾഡിനി,മാഞുു
സുുുുർയുബണറുുഡിൽകളിചുുിരുനുുനബൽജിയം
താരം മൗനറയൻു നരനലുുയനുിഎനുുിവർകുുും
പുതിയതായിഷൊവിഡു19സുുിരീകരിചുുു.യു
നവുുുസിൽനിനുു്ഷൊവിഡു19സുുിരീകരികുുു
നുുമുനുുാമനതുുതാരമാണുഡിബാല.യുനവുുു
സ്താരങുുനോനകുുകവുാറുുുീനിലാണ.ുയുനവയു
നരഇറുുാലിയൻതാരംഡാനിഷയലറുഗാനി,ടരു
ഞു്ുതാരംനലുുയിസ്മറുുുയുഡിഎനുുിവർകു്ുഷനര
നതുുബവറസ്ബാധസുുിരീകരിചുുിരുനുുു.

കോവിഡിലല്്ന്്്പറഞ്്ഡിബാലയക്്്്ം
കാമ്കിക്്്ംകോവിഡ്
തനികു്ുഷൊവിഡുസുുിരീകരിചുുിടുുിനലുുനു്ുരവുീറു്ു

നചഷയുുണുുവനുുയുനവുുുസ്താരംനോഷോഡി
ബാലയകുുുുംഒടുവിൽഷൊവിഡുബാധ. ടേുതി
ഷോധതാരംഡാനിഷയൽറുഗാനിനകുുപുുംഷൊ
വിഡുസുുിരീകരിനചുുനു്ുഅഭയുുഹങുുൾടേുചരിചുു
താരമാണുേൗഷോഡിബാല.എനുുാൽ,വയുാജ
വാർതുുനയനുു് േറഞുു് ഡിബാല ഷനരിടുുാണു
അനു്ുബവറസ്ബാധിനചുുനുുറിഷപുുർടുുുകനളത
ളുുികുുളഞുുത.ുഎനുുാൽ,കവുാറുുുീനിലിലായി
രുനുുതാരതുുിനംുകാമുകികുുുംഇഷപുുൾബവ
റസ്ബാധസുുിരീകരിചുുിരികുുുകയാണ.ു
ഇഷോനരകവുാറുുുീനിലുളുുടകുിസുുുുുയാഷോനൊ

ണാൾഷോഉൾനപുുനരയുളുുതാരങുുനളകുടുത
ൽകർശനമായിനിരീകുുികുുാനാണുയുനവുുു
സിനുുുതീരുമാനം.അമുുയകുുുുസുഖമിലുുാതുു
തിനനതുരർനുു്സവുഷദശമായഷോർചുുുഗലിഷല
കു്ുഷോയനൊണാൾഷോഇതുവനരമരങുുിനയ
തുുിയിടുുിലുു.ഷൊവിഡുസുുിരീകരിചുുമുനുുുതാര
ങുുളുമായംു അടുതുുിരേഴകിയവരാണു നൊ
ണാൾഷോഉൾനപുുനരയുളുുസഹതാരങുുൾ.എ
നുുാൽ,ഷോർചുുുഗലിനലവസതിയിൽനൊണാൾ
ഷോകവുാറുുുീനിലാണ.ു
ഇരുേതുുാറുകാരനായേൗഷോഡിബാലയു

നരനേൺസുഹുതു്ുഒറിയാനസബാറുുിനികുുും
ഷൊവിഡു19സുുിരീകരിചുുിടുുുണുു്.‘ഓറിയാനയു
നരയംുഎനുുുയംുഷൊവിഡുേരിഷോധനയിൽ
രലംഷോസീറുുിവാണ.ുഭാഗയുവശാൽഞങുുൾര
ണുുുഷേർകുുുംമറു്ുആഷോഗയുടേുശനുങുുനോനുുുമി

ലുു’ – ഡിബാല ടേുസത്ാവനയിൽ അറിയിചുുു.
1990നലയുഎസ്ഓപുുൺവനിതാവിഭാഗംചാം
േയുൻഗടബുിഷയലസബാറുുിനിയുനരബനുുുവാ
ണുഓറിയാന.അർജുുുീനയിനലഅറിയനപുുടു
നുുഗായികയംുനരിയംുഷോഡലുമാണുഇവർ.
ഡിബാലയകുു്ുനൊഷൊണസുുിരീകരിചുുഷോനര
യുനവതാരങുുൾകർശനനിരീകുുണതുുിലായി
രികുുുകയാണ.ു

മറഞ്്ത്റയലിലലഅതികായൻ
റയൽമടഡുിഡുലുുബുുിഷലകു്ുവൻകിരതാരങുു

നളഎതുുിചുുവിഖയുതനായവയുകുുിയായിരുനുുു.
ഷോനറൻഷോസാൻസ.്അഞുുുവർഷകുുാലംറ
യലിനുുുടേുസിഡുുുായിരുനുുു.
ടബുസീലിയൻസുപുുർതാരംഷൊബർഷടുുകാർ

ഷോസ,്ലുുാറൻസ്സീഷോർഫ,ുഷഡവർസുകർ
തുരങുുിയവനരലുുാംറയലിനലതുുിയതുസാൻസ്
ടേുസിഡുുുായിരുനുുകാലതുുാണ.ു2000ൽനര
നുുറയൽടേുസിഡുു്ുസുുാനഷതുുകുുുളുുതിര
നുഞുടുപുുിൽഇഷപുുഴനതുുടേുസിഡുു്ുഷലുുനറ
ുുുീഷോനേനരസിഷോടുഷോറുുാണുസാൻസ്പു
റതുുായത.ുസാൻസിനുുുമകൻനരർണാഷുടു
1996–1999കാലഘടുുതുുിൽറയൽജഴസുിയിൽക

ളിചുുിരുനുുു.േിനുുീടുമലാഗയിഷലകുുുമാറിയഅ
ഷദുുഹംഏഴുവർഷംഅവിനരകളിചുുു.
ജീവിതതുുിൽകണുുിടുുുളുുഏറുുവംുബധരയുശാ

ലിയായ, കഠിനാധവുാനിയായ വയുകുുിയായിരു
നുുുതനുുുേിതാനവനുു്മകൻേറഞുുു.‘ഇങുു
നനനോരുമരണമായിരുനുുിലുുതനുുുേിതാവു
അർഹിചുുിരുനുുനതനുുുംകുടംുബവംുറയൽ മ
ടഡുിഡുലുുബുുുമായിരുനുുുഅഷദുുഹതുുിനുഎലുുാ
നമലുുാനമനുുുംഡുറാൻരവുിറുുറിൽകുറിചുുു.സാൻ
സിനുുുമരണതുുിൽറയൽമാടഡുിഡുമാഷനജനുമ
നുുുുംകളികുുാരംുഅനുഷോചിചുുു.

മാൾഡീനിക്്്ംമകനം്കോവിഡ്
ഷോകഫുടഷുോളിനലഇതിഹാസതാരമായി

വിലയിരുതുുനപുുടുനുുഇറുുലിയുനരയംുഇറുുാലിയ
ൻലുുബുഎസിമിലാനുുുയംുതാരംേൗഷോമാൾ
ഡീനികുുുംമകൻഡാനിഷയൽമാൾഡീനികുുും
ഷൊവിഡുസുുിരീകരിചുുു.നിലവിൽഎസിമിലാ
നുുുനരകനുികുുൽഡയറകുുറാണുേൗഷോമാൾ
ഡീനി.ഫുടഷുോൾതാരമായഡാനിഷയൽആക
നടു,ുഎസിമിലാനുുുരസു്ുുുരീമിനോപുുമാണുേരി
ശീലനംനരതുുിയിരുനുുത.ുബവറസ്ബാധയു

നരലകുുണംകണുുഷപുുൾമുതൽഇരുവരംുഐ
സഷലഷനിലായിരുനുുു.ബവറസ്ബാധകായി
കതാരങുുളിഷലകുുുംേരർനുുഷോനരഇറുുലിയിലു
ളുുവർഅതീവആശങുുയിലാണ.ു

ലെലല്്യന്ിയക്്്്ംകോവിഡായി
ഇംഗുുിഷ്ടേുീമിയർലീഗിൽഎവർടുുനുുുയംുമാ

ഞുുസുുുുർയുബണറുുഡിനുുുയംുതാരമായിരുനുു
ബൽജിയംതാരംമൗനറയൻുനരനലുുയനുികുുും
ബവറസ്ബാധസുുിരീകരിചുുതായിബചനീസ്
മാധയുമങുുൾറിഷപുുർടു്ുനചയതു.ുനിലവിൽബച
നീസ്സുപുുർലീഗിൽഷാൻഷോങുലുനനങുുി
നുുുതാരമാണുനരനലുുയനുി.
ഷൊവിഡു19സുുിരീകരികുുുനുുആദയുബച

നീസ്സുപുുർലീഗുതാരമാണുമുപുുതുുിരണുുുകാ
രനായഇഷദുുഹം.2019ൽഷാൻഷോങുുിനലതുുി
യനരനലുുയനുിആദയുസീസണിൽവിവിധടുർ
ണനമനുുുുകളിലായി13ഷോളുകൾഷനരി.ബചനീ
സ്സുപുുർ ലീഗിൽ കഴിഞുുസീസണിൽഅ
ഞുുാംസുുാനതുുായിരുനുുുഷാൻഷോങ.ുബവ
റസ്ബാധയുനരേശുുാതുുലതുുിൽബചനീസ്
സുപുുർ ലീഗംുഅനിശുുിതകാലഷതുുകുു്നിർ
തുുിവചുുിരികുുുകയാണ.ു

യവുെനുുുസ്ഭീതിയിൽ
ഡിബാലയ്ക്്്ംകാമ്കിക്്്ംയോവിഡ്19

പൗലോ മാൾഡിനിയംു മകൻ ഡാനിലേൽ മാൾഡിനിയംു ഫെഫലുയുനുി

ുനറൻഷോസാൻസ് ഡിബാലയംുകാമകുിഒറിയാനയംു.

മികച്്താരംടോഹ്ലിയെന്്്മിൊൻദാദ്
ലാഷോർ:ഇനുുുയൻരീമിനലമികചുുതാരംനായകൻവിരാടുഷൊഹ്
ലിനയനു്ുോകിസുുാൻുുമുൻുുനായകൻുുജാഷവദുമിയാൻുുദാദ.ു
ആരാണുമികചുുഇനുുുയൻുുതാരനമനു്ുഷോദിചുുാൽുുവിരാടുഷൊഹ്

ലിഎനുുുഎനുുാണുഉതുുരം.ഷൊഹ്ലിഷയകുുുറിചു്ുകുടുതൽുുേറ
ഷയണുുതിലുു,അയാളുനരടേുകരനംതനനുുനതളിവ.ുദകുുിണാടരുി
കുുയിൽുുവിരാടുമികചുുടേുകരനംപുറനതുുടുതുുു.േരിചയമിലുുാ
തുുേിചുുിൽുുനസഞുുുറിഷനരി.ഷൊഹ്ലികു്ുഷേസർമാനരഷേരിയാ
നണഷുനുനൌൺുുസുളുുേിചുുിൽുുകളികുുാനാവിനലുുഷുനുേറ

യാനാവിലുു.അയാനളാരുലുുീൻുുഹിറുുറാണ.ുഷോടുുുകൾുുകാണുക,
കാണാൻുുഅഴകുളുുലുുാസ്ബാറുുിംഗാണുഅനതനുുുംമിയാൻുുദാ
ദുേറഞുുു.കഴിഞുുകുറചുു്വർഷങുുളായിഇനുുുയൻുുടകുികുുറുു്രീം
മികചുുടേുകരനമാണുപുറനതുുടുകുുുനുുത.ുവിരാടുഷൊഹ്ലികു്ുകീ
ഴിൽുുഷോകനരസുു്ുുചാമുുുയൻുുഷിപുുിൽുുഒനുുാംസുുാനകുുാരാണുരീം
ഇനുുുയ.ഏകദിനറാങുുിംഗിൽുുരണുുാംസുുാനവുമുണുു്നീലപുുരകുു്.
വിരാടുഷൊഹ്ലി,ഷോഹിതുശർമുു,ജസട്േുീതുബുടമു,നകഎൽുുരാ
ഹുൽുുതുരങുുിയവമുുൻുുതാരങുുളാണുഇനുുുയയുനരമുതൽുുകുുുടു്ു.

നാടോളിഇത്
തീക്്ളി

നാഷപുുളി:ഷൊവിഡു19ബാധയിൽവിറങുുലിചു്ുനി
ൽകുുുകയാണുഇറുുലി.ഓഷോദിവസവംുനുറുകണ
കുുിനുമനുഷയുരാണുഇവിനരമരണതുുിനുകീഴരങുുു
നുുത.ുഇതിനിനരരീമിനുുുഫുടഷുോൾേരിശീലനം
പുനരാരംഭികുുാനുളുുതയുുാനറടുപുുിലാണുഇറുുാലി
യൻലുുബുനാഷപുുളി.ബുധനാഴചുമുതൽുുേരിശീല
നംതുരങുുുനമനു്ുനാഷോളിവയുകുുമാകുുി.
നാഷോളിയുനരനരകനുികുുൽുുനസുുുറിൽുുരാവി

നലആയിരികുുുംേരിശീലനം.നസരിഎയിനലമ
നറുുരുലുുബുുായകാഗുുിയാറിയംുനാനളേരിശീലനം
തുരങുുും.ലുുബുകളുനരതീരുമാനതുുിനുഎതിനര
ടേുതിഷഷധംശകുുമാണ.ുഅഹങുുാരതുുിനുുുശബുു
മാണുനാഷോളഇയുഷരനതനു്ുഇറുുാലിയൻസീരീഎ
അധികുതർേറഞുുു.ഇരുലുുബുുുകളുഷരയംുതീരു
മാനംഅേകരകരമാനണനു്ുഇറുുാലിയൻുുനലുുഷയ
ഴസു്യുണിയൻുുടേുസിഡു്ുുഡാമിയാഷോഷോമ
സിേറഞുുു.ടേുശനുതുുിൽഇറുുാലിയൻഭരണകു
രംഇരനേരണനമനുുുംനലുുഷയഴസു്യുണിയൻആ
വശയുനപുുടുുു.
ഈമാസംഒൻേതുമുതൽഇറുുലിയിനലകളിതുു

ടുുുകനളലുുാംനിശുുലമാണ.ുയുവുുുസ്താരങുുളായ
നൌഷോഡിബാല,ഡാനിഷയഷലറുഗാനി,നലുുയു
സ്മറുുിയുഡിഎനുുിവർുുനൊവിഡുബാധിതരാണ.ു
ഇറുുലിയുനരഇതിഹാസതാരവംുഎസിമിലാൻുു
നരകുനികുുൽുുഡയറകുുറുമായേൗഷോമാൾുുഡീനി
കുുുംമകൻുുഡാനിഷയൽുുമാൾുുഡീനികുുുംനൊവി
ഡു19സുുിരീകരിചുുു.േതിനനടുുുകാരനായഡാനി
ഷയൽുുഎസിമിലാൻുുതാരമാണ.ു

കകെടിക്്ാം
യലവൻടോവ്സ്കിക്്്

കകെടിച്്്
സച്്ിന്ം
മംുബബ:ഷൊവിഡുവയുോനനതുുതര
യുനുുതിനായിസദാേരിടശുമികുുുനുു
ആഷോഗയുടേുവർതുുകർകുു് നനുുിയറി
യിചുു്സചുുിനംുബകയരിചുുു.സചുുിനുുു
മംുബബയിനലവസതികുുുമുകളിൽ
നിനു്ുസചുുിൻബകയരിചുുു.ജനതകർ
രയുുദിനതുുിൽ ബവകിടുു് അഞുുിനു
ആഷോഗയുടേുവർതുുകർകുു്ആദരമർ
പുുിചു്ുഅവരവരുനരവീടുുിലിരുനു്ുബക
നൊടുുുകഷോമണമുഴകുുുകഷോനച
യുുണനമനു്ുടേുധാനമടനുുുിനഷരടനുുുഷോ
ദിആവശയുനപുുടുുിരുനുുു.ഈേശുുാതുു
ലതുുിൽരാജയുനമമുുാടുമുളുുജനങുുൾ
അവരവരുനരരീതിയിൽആഷോഗയുടേു
വർതുുകർകു്ുനനുുിടേുകരിപുുിചുുു.ഇതി
നുുുഭാഗമായാണുടകുികുുറു്ുഇതിഹാസ
വംുരംഗനതുുതുുിയത.ുേരസേ്രംഅ
കനുുുനിനുു്എലുുാവഷോടുമുളുുഅടു
പുുംടേുകരിപുുികുുാംഎനുു്സചുുിൻേറ
ഞുുു.ഷോകനമമുുാടുമുളുുആഷോഗയു
ടേുവർതുുകർകുു്എനുുുസലയുുടുു്-സ
ചുുിൻേറഞുുു.സചുുിനനകുരാനതവി
ഷരനുുർനസവാഗ,ുഹർഭജൻസിംഗ,ുയു
വുരാജുസിംഗ,ുഅജിങുുുയരഹാനന,ശി
ഖർധവാൻ,ഷോഹിതുശർമതുരങുുിയ
വരംു അവരവരുനര വസതിയിലിരു
നുുുബകയരിചുുു.
ടേുധാനമടനുുുിയുനരആഹവുാനംഅ

നുസരിചു്ുഇനുുനലഏവരംുജനതാക
ർരയുുവിനുുുഭാഗമാകണനമനു്ുടകുികുു
റുു്ഇതിഹാസംസചുുിൻനരൻഡൽുകുു
റംുേറഞുുിരനുുുു.യഥാർഥചുവടുവ
യപുുുാണു ടേുധാനമടനുുുിയുഷരത.ു ഷൊ
വിഡ-ു19എനുുഷോഗതുുിനുുുഗൗരവം
എടതുഷുതുളമുനണുുനുുും അതിനന
ഷനരിരാൻനാനമനുതുനകുു നചയുുണ
നമനുുുമുളുുകാരയുങുുൾടേുധാനമടനുുുി
േറഞുുു.

കനികതങ്്ിെടോട്്ലിൽതാമസിച്്
ദക്്ിണാര്രിക്്ൻതാരങ്്ൾക്ര്ക്്ിൽ
മംുബബ:ഇനുുുയയിൽനിനുുുഷോയാലംുനാടുുി
നലതുുിസവുയംകവുാറബുുുനിലായാലംുദകുുി
ണാടരുികുുൻരീമിനുുുഷൊവിഡു19ആശങുുഒഴി
യുനുുിലുു.ഷൊവിഡു-19സുുിരീകരിചുുഷോളിവു
ഡുഗായികകനികകപുർതങുുിയലകഷുോവി
നലഷോടുുലിൽദകുുിണാടരുികുുൻടകുികുുറു്ുരീം
അംഗങുുളംുതാമസിചുുു.ടബുിടുുനിൽനിനു്ുതിരി
നചുുതുുിയഷശഷംഉതുുർടേുഷദശിനലലകനുൗവി
ൽകനികകപുർതാമസിചുുതുദകുുിണാടരുികുു
ൻതാരങുുൾതാമസിചുുഷോടുുലിലാനണനു്ുഉ
തുുർടേുഷദശുഅധികുതർനരതുുിയേരിഷോധ
നയിലാണുവയുകുുമായത.ുമാർചു്ു11മുതൽനഗ
രതുുിലുണുുായിരുനുുകനികകപുറിനുുുറുടു്ുമാ
പു്ുകനണുുതുുാൻടേുാഷദശികഭരണകുരതുുിനല
യംുയുേിആഷോഗയുവകുപുുിനലയംുആയിര
ഷതുുളംഅംഗങുുൾഉൾനപുുടുനുു100രീമുകളാ
ണു ടശുമം നരതുുുനുുത.ു ഇതിനിനരയാണ,ു ല
കഷുോവിനല‘ദകുുിണാടരുികുുൻബനുു’വംുപു
റതുുുവനുുത.ുകനികയുമായിസമുുർകുുതുുിൽ
വരാനിരയുളുു22,000ഷേനരയാണുശനിയാഴചു
മാടതുംഅധികുതർേരിഷോധിചുുത.ുഷവനൊരു
സംഘംലകഷുോവിൽകനികതാമസിചുുിരുനുു
േഞുുനകുുടതുഷോടുുലിനലവിഡിഷോഫുഷടുുജു

കളംുസിസിരിവിയംു േരിഷോധിചുുു.
‘ഷോടുുലിനലഭകുുണശാലയിൽകനികഭകുു

ണംകഴികുുാനനതുുിയതായംുഷോബിയിൽനി
രവധിസനുുർശകനരസവുീകരിചുുതായംുവയുകുു
മായിടുുുണു്ു.
ഇഷതസമയതു്ു,ഇനുുുയയനുകുുതിരായരണുുാം

ഏകദിനതുുിനായിലകഷുോവിനലതുുിയദകുുി
ണാടരുികുുൻ രീമംു അവിനര തങുുിയിരുനുുു
(ഈമതുുരംേിനുുീടുനൊഷൊണഭീതിയുനരേ
ശുുാതുുലതുുിൽഉഷേകുുിചുുു).ഷോടുുലിൽനര
നുുഒരുവാർതുുാചാനലിനുുുവാർഷികഷൊ
ൺഷലുുവിലംുകനികേനങുുടുതുുിടുുുണു്ു.അതു
നൊണുുുതനനുുഅവരുമായിസമുുർകുുതുുിൽ
വനുുിടുുുളുുആളുകനളകനണുുതുുാൻസിസിരി
വിഫുഷടുുജുകൾവയുാേകമായിേരിഷോധിചു്ുവ
രികയാണ’ു–നിരീകുുണചുമതലയുളുുസംഘ
തുുിനലഒരുഅംഗംനവളിനപുുടുതുുി.
ഷൊവിഡുഭീതിയുനരേശുുാതുുലതുുിൽഏ

കദിനേരമുുരറദുുാകുുിയഷോനരദകുുിണാടരുി
കുുൻരീംനാടുുിഷലകുുുതിരിചുുുഷോയിരുനുുു.ചടുു
മനുസരിചു്ുനാടുുിനലതുുിയഉരൻരീമംഗങുുനള
ലുുാംകവുാറുുുീനിൽടേുഷവശിചുുു.14ദിവസഷതുു
ളംഇവർകവുാറുുുീനിൽതുരരംു.

ഐസിസിയെട്രോളി ടോഹിത്ശർമ
ദുബായ:ുപുൾഷോടു്ുഏറുുവംുനനുുായികളികുുുനുുവരിൽതനുുുഷേരിലുുാതുു
തിനുഅനുുാരാഷ്ടരുടകുികുുറു്ുകൗൺസിലിനനഷടുോളിഷോഹിതുശർമ.ഇഷപുുഴംു
കളതുുിൽസജീവമായിടുുുളുുവഷോവിരമിചുുവഷോആയബാറു്ുസമ്ാൻമാരിൽഏ
റുുവംുനനുുായിപുൾഷോടു്ുകളികുുുനുുതുആരാണ?ുഎനുുായിരുനുുുഐസിസി
യുനരഷോദയും.
ഒപുുംനാലുതാരങുുളുനരചിടതുവംുനൊടുതുുു:നവസുുുുിൻഡീസ്ഇതിഹാസംവി
വിയൻറിചുുാർഡസു,്ഓസഷ്ടുരലിയയുനരമുൻനായകൻറികുുിഷോണുുിങ,ുദകുുി
ണാടരുികുുൻതാരംനഹർഷഷൽഗിബസു,്േിനനുുഇനുുുയൻനായകൻവിരാടു
ഷൊഹ്ലിയംു.എനുുാൽഷോഹിതിനുുുഷേരിലുു.ഷോസു്ുുുനചയതുുമിനിറുുുകൾകുു
കംഈഷോസു്ുുുരവുിറുുറിൽതരംഗമായി.േഷകു,ുആരാധകർകുടുുഷതുുനരമറുേ

രിയുമായിഎതുുിയഷപുുഴാണുഐസിസികു്ുഅമളിേിണനഞുുനു്ുമനസുുിലാ
യത.ുഷോദയുതുുിനുഓപഷുൻസ്ആയിനൊടുതുുനാലുഷേരിൽനിനു്ുഉതുുരം
തിരനഞുുടുതുുതുചുരുകുുംചിലആരാധകർമാടതും.േകരംഏനറഷപുുരംുഉതുു
രമായികുറിചുുതുഓപഷുൻസിൽഇലുുാതുുഇനുുുയൻഓപുുണർഷോഹിതുശർമയു
നരഷേര!ുഅകുുരങുുളായംുചിടതുങുുളായംുഷോഹിതുശർമനയനുുഉതുുരംരവുീറുുി
നുതാനഴനിറയുനുുതിനിനരസാകുുാൽഷോഹിതുശർമയംുടേുതികരണവുമാ
നയതുുി.
ഐസിസിയുനരഷോദയുംറീരവുീറു്ുനചയതുുഷോഹിതുരവുിറുുറിൽകുറിചുുതിങുുനന:

‘ഇകുുുടുുതുുിൽആഷോഒരാൾകുറവിഷലു?ു?എനുുായിരുനുുുഷോഹിതിനുുുഷോ
ദയും.



ൈിസിനസ് രംഗതുു് വി-ഗാരുുഡു കകരള
തുുികുുുമുഖമാണ.ുകകരളതുുിലുുവയുവസാ
യങുുളുുവാഴികലുുനുു്എലുുാവരംുപേഞുുി
രുനുുകാലതുുാണുകൊചുുൗകസപു്ുെിറുുില
പുുളുുിഎനുുവയുവസായികറുുുുൈിബലസരുു
എനുു കമുുനിയുമായി എതുുുനുുത.ു
1977ലുുതുടകരതുടകരമാേികൊണുുിരുനുു
കോളുുകടുുജുബപുശനുതുുിനുഒരുപരിഹാരമാ
യി വി-ഗാരുുകെനുു ആശയം ലകുുുയബപുാ
പതുിയികലതുുികുുാനുു കൊചുുൗകസപുുിനു
വലിയഅധവുാനംതകനുുനടകതുുണുുിവ
നുുു.തുശുരികലഒരുസാധാരണകരുുഷക
കുടംുൈതുുിലുുജനിചുുകൊചുുൗകസപു്ുപഠ
നതുുിലുുമിടുകുുനായിരുനുുു.തുശുരികല
കസുു്ുകോമസ്കൊകളജിലുുനിനുുുംെി
സികസുിലുുൈിരുദംകനടിയകശഷംഒരു
ഇലകുകബുോണികസു്സുുാപനതുുിലുുസുപുു
രുുബവസോയി കോലിയിലുു ബപുകവശിചുുു.
കുേചുുുനാളുകളുുകു്ുകശഷംകോലിരാജി
വചുു്സവുതുുമായിവയുവസായംതുടങുുാനുു
തീരുമാനിചുുു. വയുവസായതുുികുുു ആദയു
കാലേടുുംവളകരയധികംബപുതിസനുുിക
ളുുനിേഞുുതായിരുനുുു.
27ാംവയസിലഅചുുകുുുബകയിലുുനി
നു്ുഒരുലകുുംരുപകടംവാങുുിയാണുവി-
ഗാരുുഡുകോളുുകടുുജുകറുുുുൈിബലസറുകളു
കടമാനുൊകചുുുേിങുയുണിറുു്തുടങുുിയ
ത.ുതുടകുുതുുിലുുരണുു്കപരുുമാബതുമുണുുാ
യിരുനുുയുണിറുുികനപിനുുീടുമികചുുഒരു
വയുവസായസുുാപനമായിവളരുുതുുികയടു
കുുാനുുഅകദുുഹതുുികുുുകഠിനമായപരി
ബശുമംഉണുുായിരുനുുു.
പുതിയഉതപുനുുംവിപണിയിലുുഇേ

കുുുകപുുളുുകനരികടണുുിവനുുഎലുുാബപുതി

സനുുിേടുുങുുളംുഅകദുുഹംകനരിടുുു.ടിവി
യംുബെുിഡജുംുമറു്ുഇലകുകബുോണികുഉപക
രണങുുളംുകകരളതുുികലവീടുകളിലുുകു
ടിയകോകടവി-ഗാരുുെികുുുആവശയുകത
യംുവരധിചുുു. കകരളതുുികലഇലകുകബുോ
ണികുമാധയുമങുുളിലുുവി-ഗാരുുഡുഒരുതരം
ഗംതകനുുസുഷുുിചുുു.അങുുകനമലയാളിക
ളുകടമനസിലുുഎഴുതിയകപരായിവി-ഗാ
രുുഡ.ു
ബവവിധയുവതകുുുരണമായിരുനുുുവി-
ഗാരുുെികുുുവിജയവഴിയികലബപുധാനഗു
ണം.കറുുുുൈിബലസരുുആവശയുമിലുുാതുുഉ
തപുനുുങുുളുുവനുുുതുടങുുിയകോകടകമുു
നിമറുുുൈിസിനസികലകു്ുതിരിഞുുു.അ
ങുുകനയാണു പമുു്സ് ആനഡു കൊകടുു
ഴസു,്ഇലകുബടുികുവാടുുരുുഹീറുുരുു,കോളാരുു
വാടുുരുുഹീറുുരുുഅങുുകനനിരവധിഇലകു
കബുോണികു ഉതപുനുുങുുളുു വിപണിയിലുു
എതുുുനുുത.ു50മിലയുണുുവരുനുുഉപകോ
കുുാകുുളുുകുുുകവണുുി200ഓളംവിതരണ
കുുാരംു 900ലധികം േീകടുുയല്ു വയുാപാരിക
ളംുഇനുു്വിഗാരുുെിനായിമാരുുകുുറുുിലുുഉ
ണു്ു.
2000തുുിലുുകൊചുുിയിലുുവണുുരുുലാഎ
നുുകപരിലുുഅമയുുസക്മുു്ുപാരുുകുു്സുുാ
പിചുുു.ജനകീയമായിമാേിയഈപദുുതി
കുുു കശഷംൈംഗളുരുവില 2005ലുു അ
മയുുസക്മുു്ുപാരുുകുു്തുടങുുി.ഇകുുുടുുതുുി
ലുു മുനുുാമകതുുസംരംേമായബഹദരാ
ൈാദികലഅമയുുസക്മു്ുുപാരുുകു്ു2016ലാ
ണുആരംേികുുുനുുത.ുമുനു്ുപാരുുകുുുകളംു
മികചുുരീതിയിലുുബപുവരുുതുുികുുുനുുു.േിയ
ലുുഎകറുുുുറുു്രംഗകതുുചുവടുവയപുായവീ
ഗാലാനഡു കെവലകപുുഴസു് 2012ലാണു

തുടങുുിയത.ുഉയരുുനുുനിലവാരതുുിലുളുു
വസബ്തുനിരമാണസംരംേമാണു1995ലുു 
ഷീലകൊചുുൗകസപുുികുുുകനതുതവുതുുിലുു
തുടങുുിയവി-റുുുുാരുുബകുികയഷനുുസ്ബബുപ
വറു്ുലിമിറുുഡ.ു

മനുഷയുസന്േഹി
അവയവദാനംകബുപാതുുാഹിപുുികുുുക
എനുുലകുുുയകുതുകടയാണുതികഞുുമ
നുഷയുസക്നഹിയായകൊചുുൗകസപു്ുെിറുുി
ലപുുളുുിവുകുുദാനംകെയതുത.ു2011ലുുബടു
കു്ുബബുെവോയവയുകുുികു്ുകവണുുിയാണു
വുകുുദാനംകെയതുത.ുകകരളതുുികലജീ
വകാരുണയുസംേടനയായകിഡനുികെ
െകേഷനുുഒഫുഇതുുുയയുമായികെരുുനുുാണു
അകദുുഹംകിഡനുികെയിനിനുതുടകുുമിടുു
ത.ുഅവയവദാനകതുുകുേിചുുുളുുകോധ
വതകുരണകയുാംകപയിനുകളുുകു്ുമുനുുതു
കുുംനലുുകികുകുണുുാണുസംേടനബപുവ
രുുതുുികുുുനുുത.ുസാമുഹയുകോധമുളുുവയു
കുുിഎനുുനിലയകുുു്കോകുുുകുലി,കത
രുവുനായ ബപുശനും,ഹരുുതുുാലുകളുുഎ
നുുിവയുമായിൈനുുകപുുടുു്ശകുുമായിശ
ബുുമുയരുുതുുുകയംുകെയതുിടുുുണു്ു.

അംഗീകാരങുുളുു
1993ലുുകൈറുു്ുുഎുുുരുുകബുപണരുുഅവാ
രുുഡുഅകദുുഹകതുുകതടികയതുുി.1993മു
തലുു95വകരയുളുുകാലേടുുതുുിലുുകകബനുുു
സരുുകുുാരുുവയുകുുിഗതഉയരുുനുുനികുതി
ദാതാവുഎനുുനിലയിലുുഅകദുുഹകതുുപു
രസ്കാരം നലുുകിആദരിചുുു. ഇടതുുരം
വയുവസായങുുളുുകുുുളുു 1998കല ഇനുുെ

സബ്ടുിഎകസുലനുുസ്അവാരുുഡ,ു2000തുുി
കല ൈിസിനസ് ദീപിക അവാരുുഡ,ു
2007ലുുധനംമാഗസിനുുഏരുുകപുുടുതുുിയ
ൈിസിനസ്മാനുുഓഫുദഇയരുുപുരസ്കാ
രം, 2010ലുു കദശീയസുരകുുാ മിഷകുുു
സാമുഹയുസുരകുുാഅവാരുുഡുഎനുുിവ
കിടുുിയിടുുുണുു്.2011ലുുമകോരമനയുുസ്കമ
കുുരുു,ൈിസിനസ്മാനുുഒഫുദഇയരുു,ടുേി
സംമാനുുഒഫുദഇയരുുഎനുുീഅവാരുുഡു
കളംുകനടി.

കുടംുബം
വി-റുുുുാരുുബകുികയഷനുുസ്കമധാവിഷീല
യാണുോരയു.അരുണുു,മിഥുനുുഎനുുിവരുുമ
കുുളാണ.ുഅരുണുുവണുുരുുലയുകടമാകന
ജിങുെയേകറുുുറംു,മിഥുനുുവി-ഗാരുുഡുഇ
നെസബ്ടുീസ്ലിമിറുുെികുുുഎംെിയുമാ
ണ.ു ബപുിയ, കോഷന്എനുുിവരുു മരുമകുു
ളംു,ആരവ,ുഅനഖഎനുുിവരുുകപരകുുുടുുി
കളുമാണ.ു

2020 മാരചു്ു23തിങുുള സാമ്്ത്്ികം 11TSR/KKD

ടോലോണ
മാപ്്്മായി

ആനന്്്മഹീനന്്്
മംുബൈ:മഹീബനുുുആനുുഡുമഹീ
ബനുുുബരുുപു്ുകെയരുുമാനുുആനനു്ുമ
ഹീബനുുുയുകട ടവുീറുുുകളുു എകപുു
ഴംുകോഷയുലുുമീെിയയിലുുബശു
ദുുികുുകപുുടാറുണുു്.ഇകപുുഴിതാ
കൊകോണകുുാലതുു്കവേിടുുഒ
രുറുടുു്മാപുുുമായിഎതുുിയിരി
കുുുകയാണുഅകദുുഹം.വീടുക
ളിലുുസവുയംനിരീകുുണതുുിലുു
കഴിയുനുുആളുകളുുകുുായാണു
അകദുുഹംഈ ബപുകതുയക മാപുു്
അവതരിപുുിചുുിരികുുുനുുത.ു
കൊകോണ കാലകതുു യാ
ബതുകളുുഎനുുകപരുനലുുകിയ
ഈ മാപുുിലുു ഈ സാഹെരയു
തുുിലുുസഞുുരികുുാനുുകഴിയു
നുുസുുലങുുളാണുഅകദുുഹംര
സകരമായിഅടയാളകപുുടുതുുി
യിരികുുുനുുത.ുകമകബുടാമാപുുിനു
സമാനമായാണുഅകദുുഹംവീടുുി
കലമാപു്ുഒരുകുുിയിരികുുുനുുത.ു
വീടുുികലഓകോോഗങുുളുുകുുും
കമകബുടാകറുുുുഷനുകളുകടകപരാ
ണുനലുുകിയിരികുുുനുുത.ുലിവി
ങുറുമാണുൌണുുടൗണുുകറുുുു
ഷനുു,ബെനിങുറംുബകുൗകോ
രുുഡു കറുുുുഷനുമാകണനുുാണു
അകദുുഹംമാപുുിനുനലുുകിയിരി
കുുുനുു അടികുുുേിപുു്. ൈാ
തുു്റംു, കമയിലുുകോകസു,്
കൈഡറുംു,രുകു്ുകഷലുുഫ,ുബെുി
ഡജു,ുഷവരുു,കിചുുണുു,ടിവിതുട
ങുുിയറുമുകകളലുുാംഅകദുുഹം
മാപുുിലുുമാരുുകുു്കെയതുിടുുുണുു്.
െിബതും പങുുുകവചുു് മിനിറുുുക
ളുുകുുുളുുിലുുതകനുുഇതുബവേ
ലാകുകയായിരുനുുു.

റബറിന്പട്ക്ഴിമോ?
ആശങ്്മോകടമെരളം

കൊചുുി: കകരളകരുുഷകരുകട
സാമുുതുുികവളരുുചുുകുടുുിസവു
രുുണവിളയായിമാേിയേൈ
േിനു ഇനി ഇരുണുുകാല
കൊ?കൊവിഡ-ു19ൈാധ
യകുുു് കശഷംബെനയി
കല സുുിതിയംു, ബകുു
കോയിലുു വിലയിലുു ഉ
ണുുാകുനുു രുകുുമാവുനുു
ഇടിവുമാണു കരുുഷകരുുകുു്
ആധിസമുുാനികുുുനുുത.ു
സാമുുതുുികമാനുുുയംമുലംവ
ളകരപിനുുാകുുംകോയഓകടുു
കൊബൈലുുകമഖലയുകടതിരി
ചുുുവരവു ഒരുവരുുഷകുുാലകതുു
കുു്ആരംുബപുതീകുുികുുുനുുിലുു.
അതുവകര വലിയ ഉപകോഗ
കമഖലേൈേിനായികതളിഞുുി
ടുുുമിലുു,അതാണുകരുുഷകരുകട
ബപുതിസനുുി.ബവേസ്ൈാധ
രുകുുമായിതുുുടങുുിയജനുവ
രിമുതലുുേൈേികുുുവിലഅ
തുുാരാഷ്ബടുവിപണിയിലുുഏക
കദശം 6ശതമാനംകുേഞുുു.
ബകുുഡുഓയിലികുുുവിലകുേ
ഞുുകോകട അതിലുു നിനുുു
ണുുാകുുുനുുകുബതുിമേൈേികുുു
വിലയംുതാഴനുുുു.ഇതികുുുചു
വടുപിടിചു്ുവരംുആഴെുകളിലുു
ബപുകുതിദതുുേൈരുുവില5ശത
മാനംഇനിയംുകുേയാനിടയു
കണുുനുുാണുവിപണിയികലവി
ദഗധുരുു പേയുനുുത.ു ഇതുുുയനുു
കൊകൊെിറുുി എകസുക്െഞുുി
ലുുഏറുുവംുഉയരുുനുുഏബപുിലുു
കരാരുു ബപുകാരമുളുു അവധി
വില100കികോയകുു്ു13,116രു
പയായിരുനുുു.അടുതുു രണുു്
മുനുു്ആഴെുകളിലുു, അവധി
വില100കികോയകുുു്12,000-
13,000 രുപയായി കുേയുകമ

നുുാണുസുെന.
തായുലനുുെികലഗുണനില
വാരകമേിയആരുുഎസഎ്സ്-3
ഇനതുുികുുുവില100കികോ
ബഗുാമിനു4.37കോളരുുകുേഞു്ു
143.90കോളേികലതുുികയനുു്
േൈരുുകോരുുഡുകണകുുുകളുു
വയുകുുമാകുുുനുുു. അകതസമ
യം,മകലഷയുയിലുുഎസഎ്ംആ
രുു -20 ഇനതുുികുുു വില 35
കസുു്ു കുേഞുു് 100 കികോ
യകുു്ു119.30കോളോയി.ഏക
കദശം115രുപയകുു്ുേൈരുുവാ
ങുുാനുളുു കരാോണു ജപുുാനുു
കഴിഞുുദിവസംഒപുുിടുുത.ുകകര
ളവിപണിയിലുുേൈേിനുകഴി
ഞുുഒനുുരമാസതുുിനികടകി
കോബഗുാമിനു140രുപയിലുുനി
നുു് 20 രുപകോളം വില താ
ഴനുുുു.രാജയുകതുുേൈരുുഉപകോ
ഗതുുികുുു65ശതമാനംടയരുു
കമഖലയിലാണ.ുമകറുുരു20ശ
തമാനം വാഹനകമഖലയകുുുു
ളുു ആകസുസേികളുകട ഉ
തപുാദനതുുിനംു ഉപകോഗി
കുുുനുുു.കുേഞുുവിലയകുു്ുകു
ബതുിമേൈരുുലേികുുുകപുുളുുൊ
കറുുുേികകളലുുാംസവുാോവികേ

ൈേികനപരമാവധിബകവിടു
കയാണു രീതി. ആേയുതുുര
കറുുുുകുുിസുുുുുകളിലുു നി
നുുുംടയരുുനിരുുമാതാകുു
ളിലുുനിനുുുമുളുുആവ
ശയുകതമികുുവാറംുഇ
ലുുാതായിരികുുുകയാ
ണ.ു
ഒരു െംഗസ് കോഗം

മുലംഈവരുുഷംഉതപുാദ
നം800,000ടണുുകുേയുകമ
നുു് തായുലനുുഡ,ു ഇകുതുകന
ഷയു,മകലഷയുഎനുുിവബപുതിനി
ധീകരികുുുനുു അതുുാരാഷ്ബടു
ബതുികകുുിേൈരുുകൗണുുസിലുു
പേയുനുുുകണുുങുുിലംു ഉപകോ
ഗംകുേയുകമനുുുവയുകുുമായി
രികകുു വിലയിടിവിനുളുുസാ
ധയുത തകനുുയാണു ബപുകുതിദ
തുുേൈേികനഉറുുുകോകുുുനുു
ത.ു ആകോള ഉതപുാദനതുുി
കുുു70ശതമാനംഈമുനു്ുരാ
ജയുങുുളിലുുനിനുുാണ.ുബപുകുതി
ദതുു േൈേികുുുആകോളസ
ബപുു 2.7 ശതമാനം വരുുധിചുു്
ഈവരുുഷം14.177മിലയുണുുട
ണുുായി ഉയരുകമനുു് അകോ
സികയഷനുുഒഫുനാചുുുേലുുേൈ
രുു കബുപാെയുുസിങു കണുുബടുീസ്
(എഎനുുആരുുപിസി)പുേതുുു
വിടുുിടുുുളുുകണകു്ുഅബപുസകുു
മായികുുഴിഞുുു. വിയറുു്നാമംു
ഇതുുുയയംു ബശുീലങുുയംു കനര
കതുുതിലുുനിനുുുതാഴതുുുികര
ഖകപുുടുതുുിയബപുവെനങുുളുുഉ
ളുുകകുുളുുിചുുുളുുപരിഷ്കരിചുു
എറുുുുികമറുുാണികതനുു് േികപുു
രുുടുുിലുു പേയുനുുുകണുുങുുിലംു
കൊവിഡ-ു19ൈാധയുകടതിരി
ചുുടിമുലംഉപകോഗംഗണയുമാ
യിതാഴുകകയയുളുുു.

സാമ്്ത്്ിെതാളംകതറ്്ി
ഗര്ാേീണമെരളം

ബിസിനസ്ലേഖകന്്
കൊചുുി:കൊവിഡുബപുതികോ
ധതുുിനായിസംസുുാനസ
രുുകുുാരുുസാമുുതുുികപാകകുു
ജുബപുഖയുാപികചുുങുുിലംുവയുാ
പാരസുുാപനങുുളംു
കെറുകിട വയുവസായ
ങുുളംു അടചുുു പുടുുിലി
കലകുു്നീങുുുനുുതുകകര
ളതുുികുുുസാമുുതുുികേ
ബദുതകയപാകടതകരുുകുുുനുുു.
കകരളതുുികലബഗുാമീണകമഖ
ലയിലുു സാമുുതുുികമായി
പിനുുാകുും നിലുുകുുുനുു 88
ശതമാനംകുടംുൈങുുളംുക
ടകകുുണിയിലാകണനുു്കൊ
ചുുിയികല കസുുുരുു കോരുു
കോകഷുയാ ഇകുുകോമികു
ആനുുഡു എനുുവകോണുുകമ
ു്ുുറുുുുെീസ്നടതുുിയപഠന
ങുുളുു കവളികപുുടുതുുിയിരു
നുുു. കെറുതംു വലുതുമായ
ഒടുുനവധിവായപുകളുകടപി
ടിയിലാണു ബഗുാമീണ കമഖല
യികല ഓകോകുടംുൈവംു.
വായപുകളുകടതിരിചുുടവിനു
കശഷംവീടുുുകെലവിനുപണ
മിലുുാകതനടുുംതിരിയുനുുഅ
വസുുയിലായിരുനുുു പല
രംു.അതിനികടയാണു കോ

ലി
കോലംു ഇലുുാതാകുനുു
അവസുു.
പലരംുകോടുുേികചുുവടം,
കുുീനിങുകോലികളുുതുടങുുി
യവയികലരുുകപുുടുുാണു കുടംു
ൈംപുലരുുതുുുനുുത.ുപുരുഷ
നുുാരാകകടുുഓകടുുേികുുഓടി
ചുുും കയറുുിേകുു് കോലികളി
ലുുഏരുുകപുുടുുുംവരുമാനംക
കണുുതുുുനുുു.ഇകോകകുുഇ
കപുുളുുനിലചുുു.ബഗുാമീണകമ
ഖലയികല കകടുുിടനിരുുമാണ
ബപുവരുുതുുനങുുളംുകുഷിപ
ണികളംുനിരുുതുുികവചുുകോ
കടകുടംുൈങുുളുകടവരുമാ

ന
മാരുുഗം അടഞുുു.
നാടുുിനുുപുേകതുുകടകളിലുു
കോലംു കചുുവടമിലുു. കുേ
ഞുുതുഒരുമാസംകുടിഈ
സുുിതിതുടരാനാണുസാധയു
ത.
പലബമകബുകാെിനാനുുസ്
കമുുനികളംുബഗുാമീണകമഖ
ലയിലുുസജീവമാണ.ുഇതുുര
തുുിലുളുു അഞുുിടങുുളിലുു
നിനുുുവകരകടകമടുതുുവരു
ണുു്.സബ്തുീകളുകടസവുാബശുയ
സംേങുുളുുരുപീകരിചുു്അ
വകര ശാകുുീകരികുുുകയാ

ണു സംേടിതമായ ബമ
കബുകാെിനാനുുസ് കമുുനിക
ളുകടലകുുുയകമങുുിലംുമറുു്െി
ലകമുുനികളുുകലുുഡുപലി
ശയകുു്ുകടംകൊടുകുുുനുുവ
യാണ.ുഇവരിലുുനിനുു്വീടു
നിരുുമാണം, നവീകരണം,
ആശുപബതുികെലവുകളുു,മ
റുുുകടങുുളുുവീടുുാനുുതുടങുുി
യവയകുുുായാണു ഭുരിോഗം
കപരംു വായപു എടുതുുിരി
കുുുനുുത.ുസബ്തുീകളാണുഭുരി
ോഗം വായപുകകളടുതുുിരി
കുുുനുുകതങുുിലംുഅതു
വിനികോഗികുുുനുുതിലുു
അവരുുകു്ുപങു്ുവളകരകുേ
വാണ.ുഇതികുുുതിരിചുുട

വുആഴചുുുകോറുമാണു ഇതു
അടുതുുആഴചുുുമുതലുുമുട
ങുുുനുുസുുിതിയാണ,ു ഇതു
എങുുകനമേികടകുുുംഎനുു
കാരയുതുുിലുുഇവരുുകു്ുതീരുുചുു
യിലുു. ആഴെുകളുു കൊണുു്
ഈകൊകോണൈാധകൊ
ണുുുളുു സത്ംേനം മാേിയി
കലുുങുുിലുുകകരളതുുികലബഗുാ
മീണകമഖലയികല90ശതമാ
നംകുടംുൈങുുളിലംുസാമുു
തുുികനിലഅതീവഗുരുത
രാവസുുയിലാകംു.

ജനതാകര്്ഫയ്്വില്്
ലോഴിക്്്വിൈക്ടി
കൊടുുയം: ജനതാ കരുുെയുുവി
കുുു പശുുാതുുലതുുിലുു കൊടുു
യം പതുുനംതിടുു കമഖലയിലുു
കൊഴി വില കുതിചുുുയരുുനുുു.
കികോയകുു്ു37രുപയകുുുുകഴി
ഞുുദിവസംകിടുുിയിരുനുുകൊ
ഴികു്ുഇനുുകല70രുപയായി.മി
കുുവരംുവീടുുിലുുതകനുുകഴിയാ
നുു നിശുുയിചുുകോകടയാണു
കൊഴികുുുെിമാനുുൊയത.ുഎ
ളുപുുംപാകംകെയതുുകഴികുുാ
കമനുുതംു കൊഴിയിേചുുികുുു
ആവശയുകുുാരുുകുടാനുുകാരണ
മായി.ശനിയാഴചുുുഉചുുകഴിഞുു
കോകടഇേചുുികുുടകളിലുുകൊ
ഴികിടുുാതായി.രാവികല60രുപ
യകുുുുവിറുുെിലരുുഉചുുകുുുകശ
ഷം വില തരം കോകലകുടുുി.
ഞായോഴചുുു5.30മുതലുു7മണി
വകര കൊഴികുുടകളുുതുേനുുു
വയകുുുുകയംുകെയതു.ുമുനുുു
ദിവസമായികോേിയിലുുെരകു്ു
എതുുാതുുതാണുഇനുുലകതുു
വിലകുുുടുതലിനുകാരണം.

ര്പയ്ടടഇടിവില്്
ലനട്്മില്്ാടതമൈയാളി
കൊചുുി:രുപയകുു്ുവിലഇടിയു
കപുുളുുകനടുുംകൊയുുുനുുവികദ
ശമലയാളികുു്ഇതുുവണകാ
രയുമായ ലാേമിലുു. ൈാങുുുകളി
കലഎനുുആരുുഐബടുാനുുസാകുു
നുകളുുകുു്വലിയഉയരുുചുുകഴി
ഞുു പതുുു ദിവസങുുളിലുു ഉ
ണുുായിടുുിലുു. മാസതുുികുുുആ
ദയുംതകനുുപലരംുപണംനാടുുി
കലകു്ുഅയചുുിരുനുുു.എനുുാലുു
വീണുുുംവിലയിടിവുബപുതീകുുിചു്ു
കാതുുിരുനുുവരുുകുുും ഉയരുുനുു
വരുമാനമുളുുവരുുകുുും മാബതും
കുടുതലുു പണംകഴിഞുുദിവ
സംനാടുുികലകു്ുഅയയകുുുാനാ
യി.രണുുാഴെുയകുുുികട50ബപ
സയുകട താഴെുയാണു രുപ
യകുുുുസംേവിചുുത.ു

എസഐ്പി
നിലഷ്്പംക്ടി

മംുബൈ: കൊവിഡ-ു19ആശ
ങുുയിലുു ഓഹരി വിപണികളുു
ൊഞുുാടുുതുുിനു വഴി മാേികയ
ങുുിലംു മയുുചുുലുു െണുുുകളികല
സിറുുുുമാറുുികു ഇനുുകവറുു്ുുകമുു്ു
പുുാനുു(എസഐ്പി)വഴിയുളുു
നികകുുപതുുിലുുവരുുധന. കെ
ബരുുവരിയിലുുഎസഐ്പിവഴി
മയുുചുുലുുെണുുുകളികലകു്ു8,500
കൊടിരുപയുകടനികകുുപംഎ
തുുി.മുനുുവരുുഷംഇകതകാലയ
ളവികലഅനുസരിചുു് 5.2ശത
മാനംവരുുധനയാണുഎസഐ്
പിനികകുുപതുുിലുുഉണുുായത.ു
ഇകോകടഈസാമുുതുുികവ
രുുഷം ആദയു 11 മാസങുുളികല
കൊതുുംഎസ്ഐപിനികകുു
പം91,443കൊടിരുപയായിഉ
യരുുനുുതായാണു
മയുുചുുലുുെണുുുകളുകടസംേ
ടനയായആംെിനലുുകുനുുവി
വരം.എസ്ഐപി മാരുുഗമുളുു
നികകുുപംശകുുമായതുഇകവുി
റുുി മയുുചുുലുു െണുുുകളികല നി
കകുുപം 11 മാസകതുു ഉയരുുചുു
യികലകുു്എതുുികുുാനുുസഹാ
യിചുുു.കെബരുുവരിയിലുു10,730
കൊടിരുപയുകടനികകുുപമാ
ണുഇകവുിറുുിമയുുചുുലുുെണുുിലുുഉ
ണുുായത.ുനിലവിലുുമയുുചുുലുുെ
ണുു്സ്കീമുകളിലുുനികകുുപക
രുു പതിവായി നികകുുപം നട
തുുുനുു എസ്ഐപി അകുുൗ
ണുുുകളുകടഎണുും3.09കൊടി
യാണ.ു

കൊവിഡ:്ൊറ്്റിങ്മേഖലയക്്്്
1000മൊടിനഷ്്ം
കകാചുുി:കൊവിഡുനിയബതുുു
ണങുുളുുകാറുുേിങുകമഖലയു
കട നടുകവാടിചുുു. വിവാഹ
ങുുളംുആകോഷങുുളംുെട
ങുുുകളംു മാറുുിവയകുുുുക
കയാ ആളുകളുകട എണുും
കുേചുുു നടതുുുകകയാ കെ
യതുകതാകട കാറുുേിങു കമുു
നികളുുപലതംുഅടചുുുപുടുു
ലികുുുവകുുിലാണ.ു
ജനുുദിനപാരുുടുുിഉളുുകപുുകട
വീടുകളികലപരിപാടികളംു
നടകുുുനുുിലുു. പാെകകുുാ
രുുകുുു പണിയിലുു. കാറുുേിങു
കമഖലയിലുു1000കകാടിരു
പയുകട നഷുുമുണുുായതായി
ഓളുു കകരള കാകറുുഴസു്അ
കസാസികയഷനുുപേയുനുുു.
ഇതരസംസുുാന കതാഴിലാ
ളികളുു മടങുുിയകതാകട കെ

റുകിടകഹാടുുലുകളംുഅടചുുു
തുടങുുി.കതാഴിലാളികളുുകു
ടുുമായിസുുലംവിടുുകതാകടമ
റുുുകപാംവഴിയിലുുാകതയാണു
െിലരുു കഹാടുുലുകളുു അടചുു
ത.ുവായപുകയടുതുുാണുപല
രംു കഹാടുുലുു തുടങുുിയത.ു
ആ തിരിചുുടവിനു ഇനി എ
നുുുകെയുുുകമനുുആശങുുയി
ലാണുകഹാടുുലുുഉടമകളുു.
കകരളതുുികല ബപുമുഖന
യായകാറുുേിങുു്നടതുുിപുുു
കാരനുുപഴയിടംകമാഹനനുു
നമുുുതിരി കൊവിഡ1ു9 മു
നുുകരുതലുുനടപടികളുുആ
രംേിചുുതിനു കശഷം 25 വി
വാഹങുുളിലുുസദയുഒരുകുുാ
നുളുു രുകുുിങുുാണു കവ
കണുുനുുുവചുുത.ു പതുുിലധി
കം കകുുബതുങുുളിലുു ഉതുുവ

തുുികുുുോഗമായുളുുബപുസാ
ദഊടു്ു,അഞുുുപളുുികളികല
ഊടുുുകനരുുചുു,വിവിധസംേ
ടനകളുകടആകോഷ പരി
പാടികളുു, വിഷു ആകോ
ഷം,ഒനുുുംഇലുു.പാെകകജാ
ലികളിലുുസജീവമായകതാ

ഴിലാളികളംുവിളമുുുസംേ
തുുികല അംഗങുുളംു ഉ
ളുുകപുുകടനാനുകോളംകപരു
കടകതാഴിലംുനഷുുമായി.അ
ടുകുുള വീണുുുംവിേവസമു
ദുുമാകുകമനുു ബപുതീകുുയി
ലാണുപഴയിടം.

കര്്ണാടകലകാഴിക്്്വിൈക്്്
കാസരുുകകാട:ുകരുുണാടകയിലുുവീണുുുംപകുുിപുു
നിവയുാപകമായസാഹെരയുതുുിലുു കകരളതുുി
കലകുുുളുുഇേചുുികകുാുഴി,മുടുുകടതുു്നികരാധി
ചുുു.ഇവവരുനുു കാസരുുകകാടുജിലുുയികലകെ
കകുപാസുുുുുകളിലുകടയംുഊടുവഴികളിലുകടയു
മുളുുകടതുുുതടയാനുുകലകറുുുരബപുകതുയകനി
രുുകദശംനലുുകി.മുഗസംരകുുണവകുപുുികുുുയംു
കപാലീസികുുുയംു സക്വുാഡുകകള ഇതിനായി
വിനയുസിചുുിടുുുണു്ു.
പകുുിപുുനിയുകടസാഹെരയുതുുിലുുകരുുണാട
കയിലുുനിനുുുകഴിഞുുദിവസംഎതുുിയകകാ
ഴികകളകികലാബഗുാമിനു5രുപയകുുുാണുനലുുകി
യത.ു130രുപവിലയുണുുായിരുനുുകകാഴികകാ
കോണപശുുാതുുലതുുിലുു35മുതലുു40രുപവ
കരയായി േീകടുുയുലുു വിപണിയിലുു വില കുേ
ഞുുു.അതിനാലുുവിലകുേഞുുകകാഴികളുുവാ
ങുുരുകതനുുുംേകുുുയവകുപു്ുകരുുണാടകയിലുുനി
നുുുവടകുുനുുകകരളതുുികലജിലുുകളികലകു്ുകുുു
ബപുതിദിനം300മുതലുു500കവുിുുുലുുവകരകകാഴി

യാണുഎതുുിയിരുനുുത.ു
ഒരുകലാേിയിലുു140വകരകപടുുികകാഴിയാ

ണുഉണുുാവുക.ബമസുരുവികലപകുുിപുുനിൈാ
ധജിലുുയിലുുതകദുുശീയമായകകാഴിവിലുുപുുനകയ
യംുകകാഴിവളരുുതുുലികനയംുബപുതികുലമായി
ൈാധിചുുതായികരുുഷകരംുവയുാപാരികളംുപേ
യുനുുു.

വി-ഗാര്്ഡ;്
കേരളത്്ിന്്്വിജയവഴി

കൊചുുി:
കൊവിഡുപ

ശുുാതുുലതുുിലുു
ഇടപാടുകാരുുൈാങു്ുസ

നുുരുുശനം പരമാവധി ഒഴി
വാകുുാനുുൈാങുുുകളുകടഉപകദ

ശം.ൈാങുു്ശാഖകളികലജീവനകുുാരു
കടഎണുുവംുകുേചുുു. പകുതി ജീവന
കുുാരുുബപുവരുുതുുിചുുാലുുമതി.കസവനങുു
ളംുപരിമിതകപുുടുതുുി.ഇടപാടുകാരുുപ
രമാവധി ഓണുുബലനുു കസവനങുുളി
കലകുു് മാേണകമനുു നിരുുകദശവംു ന
ലുുകി.
ശാഖയികലതുുിപാസര്ുകു്ുപതിപുുി

കുുണുുതിലുു.  കൊബൈലിലുു മിസഡ്ു
കൊളുുവഴിഅകുുൗണുു്ൈാലനുുസ്അ
േിയാം.കൊബൈലുുൈാങുുിങുആപുവ
ഴിയംു അകുുൗണുുികല തുകയേിയാം.
ഓണുുബലനുുവഴിപണംഅയകുുാനുു
ൈാങുുികുുുകൊബൈലുുആപുഉപകോ
ഗികുുാം.ആരുുടിജിഎസ,്എനുുഇഎഫടുി
സംവിധാനങുുളംു ബപുകോജനകപുുടു
തുുാം.വായപുകകളകുുുേിചുുുളുുഅകനുവ
ഷണംകൊബൈലുുവഴിയാകുുാം.ൈാങു്ു
കവബുബസറുുിലുകട ഓണുുബലനുുഅ
കപകുുനലുുകാം.പണംപിനുുവലികുുാ
നുുഎടിഎംഉപകോഗികുുാം.എടിഎംഉ
പകോഗതുുിനുമുമുുുംകശഷവംുബക

കളുുവുതുുിയായികോപു്ുഉപകോഗിചുു്
കഴുകുകകോഹാനുുഡുസാനിബറുുസരുു
ഉപകോഗികുുുകകോകെയുുണം.പണം
അടയകുുുാനംുഎടിഎംകൗണുുറുകളി
കലകയുാഷ്കെകപുുസിറുു്കമഷീനുുഉപ
കോഗികുുാം.
ശാഖകളിലുുകാഷയുരുു,ബെുണു്ുഓെീസ്

റുുുുാഫുതുടങുുിയവരുുശരിയായഅകലം
പാലിചുുുമാബതുംഇടപാടുകാരുമായിആ
ശയവിനിമയംനടതുുണം.മാസ്കുഉപ
കോഗികുുണം.കേനുുസികോടുുുകളുകട
ബകുയവിബകുയംപരമാവധിഒഴിവാകുുണം
തുടങുുിയനിരുുകദശങുുളാണുനിലവിലു
ളുുത.ു

ഇഎസഐ്വിഹിതത്്ില്്സാവകാശം
മംുബൈ: കൊവിഡ-ു
19 കുുു പശുുാതുുല
തുുിലുുഇഎസഐ്വി
ഹിതമടവിലുുകാലാവ
ധിനീടുുിഇഎസിഐ
കൊരുുപുുകേഷനുു. ജീവ
നകുുാരംുസുുാപനഉ
ടമയംുമാസതുുിലുുന
ലുുകകണുു ഇനഷവുേ
നുുസ്വിഹിതമടവിനാ
ണുഎംകലുുയീസ്കറുുുു
റുു് ഇനഷവുേനുുസ് ആ

കറുുുിലുു കേദഗതി വരു
തുുി 45 ദിവസകതുു
സാവകാശംനലുുകിയ
ത.ു
ഇഎസഐ്കൊരുുപുു
കേഷനുജീവനകുുാരംു
സുുാപന ഉടമകളംു
മാസംനലുുകുനുുശരാ
ശരി വിഹിതം 1,300
കൊടിരുപവരംു.പു
തിയ സരുുകുുുലരുുഅ
നുസരിചു്ുകെബരുുവരി

യികലയംു മാരുുചുുികല
യംു വിഹിതം ഏബപുി
ലുു15,കമയു15തീയതി
കളുുകുുുളുുിലുുനലുുകി
യാലുുമതിയാകംു.കന
രകതുുഇതുമാരുുചുു്15,
ഏബപുിലുു15എനുുീതീ
യതികളിലായിരുനുുു
നലുുകകണുുിയിരുനുു
ത.ുകൊവിഡുേീതിയു
കടപശുുാതുുലതുുിലാ
ണു ഇതുുരകൊരു തീ

രുമാനകമനുുും ഇഎ
സ്ഐ കൊരുുപുുകേഷ
നുു അേിയിപുുിലുു പേ
യുനുുു.
പകുതുഅധിലധ

കകൊ ജീവനകുുാരു
ളുുഎലുുാസുുാപനങുു
ളംു ഇഎസ്ഐ പരി
ധിയിലാണ.ു21,000രു
പവകരശമുുളമുളുുവ
രാണു ഇതികുുു പരി
ധിയിലുുവരിക.

ബാങ്്്കള്്ഓണ്്ലൈനിലൈക്്്
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ോെക്്്െി:കൊയോണയോരഭീഷണിവെവ
യക്്്ാകത രാജയ്ത്്ാെമാനം ഗപ്വർ്്ത്്ിച്്്
അവശയ്യമഖെേികെഗപ്വർ്്ത്്െർ്്ക്്്വെിേ
ആദരം.സർ്്ക്്ാർ്്സംവിധാനങ്്ളം്,ഉയദ്യാ
രസ്്രം്സാധാരണക്്ാരം്.വീട്്മ്്മാരം്ക്
ട്്ിെളം്അെക്്ംഎല്്ാം ഗപ്ധാനമഗന്്്ിയ്കെ
ആഹവ്ാനംഏകറ്്ട്ത്്്കൊണ്്്കെഅെി
ച്്്ം.വായദ്യാപെരണങ്്ൾ്്മ്ഴക്്ിയം്കപ്്േി
റ്്ിൽ്്കൊട്്ിയം്എല്്ാംആദരംഅർ്്പ്്ിക്്്വാ
ൻ്്നിർ്്യദ്്ശിച്്ിര്ന്്്.ആശ്പഗത്ിെൾ,്വിമാ
നതാവളങ്്ൾ്്,വിവധസർ്്ക്്ാർ്്യമഖെേികെ
ഗപ്വർ്്ത്്െർ്്,മാധയ്മഗപ്വർ്്ത്്െർ്്ത്െങ്്ി
േവിവിധഅവശയ്യമഖെേില്ള്്വർ്്തങ്്
ള്കെജീവൻ്്യൊലം്അവരണിച്്്കൊണ്്്പ
െതരത്്ില്ള്്ഗപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ഇവർ്്നെ
ത്്ികൊണ്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇവർ്്ക്്്നന്്ിഅ

ർ്്പ്്ിക്്്വാൻ്്കവെിട്്്അഞ്്്മണിക്്്ോെ
ക്്്െിനരരസഭേിൽ്്കസഗെ്ട്്റിഎം. എസ.്
ആൊശിക്്്യനത്തവ്ത്്ിൽ്്കസറണ്്മ്ഴ
ക്്ി.
ോെക്്്െികപാെീസ്സ്യറ്്ഷനികെഡയ്്ട്്ി

േില്ണ്്ാേിര്ന്്മ്ഴ്വൻ്്കപാെീസ്ഉയദ്യാ
രസ്്രം്.കെകൊട്്ിയം്റ്്്്ീൽ്്കപ്്േിറ്്ിൽ്്
കൊട്്ിയ്നന്്ിഗപ്ൊശിപ്്ിച്്്.ോെക്്്െിഫ
േർ്് യറ്്്്ഷനിൽ്് യറ്്്്ഷൻ്്ഓഫീസർ്്സി. ഒ.
യോേിയ്കെയനത്തവ്ത്്ിൽ്്യൊയട്്ർ്്കബ
ക്്ിയ്്്യം്മറ്്്ംയോണ്്മ്ഴിക്്ിഗപ്വർ്്ത്്
െർ്്ക്്്ആദരംഗപ്െെിപ്്ിച്്്.നാട്്ിൻ്്പ്റങ്്ളി
ലം്,നരരങ്്ളിലം്എല്്ാംവീട്്്െളിലം്,െവ
െെളിലം്എല്്ാംആള്െൾ്്ഒത്്്ക്ട്്ിഅവ
ശയ്യമഖെേിൽ്്ഗപ്വർ്്ത്്ിക്്്ന്്വർ്്നന്്ിഅ
ർ്്പ്്ിച്്്.

അവശയ്ബമഖലയിചലരപ്വർ്്ത്്കർ്്ക്്്
കകയടിച്്്ആദരം
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കാസർഗോഡം്ഗോഴിഗക്്ടം്
നിഗോധനാജ്്
യൊഴിയ്ക്ട:് കൊയോണ
കവറസ് വയ്ാപനത്്ിക്്് പ
ശ്്ാത്്െത്്ിൽ്് ൊസർയോ
ഡം്യൊഴിയ്ക്ടം്നിയോധ
നാജ്് ഗപ്ഖയ്ാപിച്്്.ൊസർ
യോഡ്ജില്്േിൽയോക്ഡൗ
ണിക്്് ഭാരമാോണ് നിയോ
ധനാജ്് ഗപ്ഖയ്ാപിച്്ത.് പാ
ൽ,കപയഗ്ൊൾപപ്്്,കമഡിക്്
ൽയറ്്്്റ്െൾ,യറഷൻെെ,ഭ
ഷ്്്യവസ്്്ക്്ൾ വിൽക്്്ന്്

െെെൾഎന്്ിവക്്് രാവികെ
11മണിമ്തൽ5മണിവകരഗപ്
വർത്്ിക്്ാം. ക്ട്്ംക്ൊയോ
അനാവശയ്ോഗത്െയോപാെി
ല്്.

യൊഴിയ്ക്ട് ജില്്േിൽ്്
കവറസ് വയ്ാപനത്്ികനതി
യരശക്്മാേനെപെിെൾ്്സവ്ീ
െരിക്്്ന്്തിക്്് ഭാരമാണ്
നെപെികേന്്്ജില്്ാെെകറ്്്ർ്്
ഉത്്രവിൽ്് വയ്ക്്മാക്്ി. ഇ

ന്്കെരാഗത്ിമ്തൊണ്ഉത്്
രവ്ഗപ്ാബെയ്ത്്ിൽ്്വന്്ത.്ഭ
ഷ്്്യവസത്്ക്്ളം് മര്ന്്്െ
ളം്ഉൾ്്കപ്്കെയ്ള്്വയ്കെവി
ൽ്്പനയെഗന്്്ങ്്ൾ്്രാവികെ10
മണിമ്തൽ്്കവെിട്്് ഏഴ് മ
ണിവകരത്റന്്്ഗപ്വർ്്ത്്ിക്്
ണകമന്്്ംഉത്്രവിൽ്്പറയ്
ന്്്ണ്്്.ജനങ്്ൾ്തിങ്്ിക്്്ട്
ന്്കൊത്പരിപെിെൾ്്,ഉത്്
വങ്്ൾ്്, ആയോഷപരിപാെി

െൾ്്,പരീഷ്്െൾ്്,മതപരിപാ
െിെൾ്്,ആശ്പഗത്ിസന്്ർ്്ശന
ങ്്ൾ്്ത്െങ്്ിേവനിേഗന്്്ിച്്്
കൊണ്്ാണ്ഉത്്രവ.്
ഒരിെത്്്ംഅഞ്്ിൽ്്ക്ട്

തൽ്ആള്െൾ്് ഒത്്്യേരര്
ത.് ഗപ്തിയഷധഗപ്െെനങ്്ൾ്്
അെക്്ംആള്ക്ട്ന്്എല്്ാ
പരിപാെിെളം് വിെക്്ിേിട്്്
ണ്്്.ഇത്ക്ൊകതകൊയോണ
വയ്ാപനം തെയ്ന്്ിതന്ള്്

നിേഗന്്്ണങ്്ളം് െർ്്ശനമാ
ക്്ിേിട്്്ണ്്്.വിവാഹേെങ്്്െ
ളിൽ്്ഒയരസമേം10ൽ്്ക്ട്ത
ൽ്്ആള്െൾ്്പാെില്്.ആകെ
പകങ്്ട്ക്്്ന്്വർ്്50ൽ്്അധി
െമാെര്ത.്റയ്റ്്്റനറ്്െൾ്്,
യോട്്ല്െൾ്്,വയ്ാപാരസ്്ാപ
നങ്്ൾ്്, യോപ്്ിങ് മാള്െൾ്്,
സ്പ്്ർ്്മാർ്്ക്്റ്്്െൾ്്എന്്ിവ
യ്ക്്്ം നിേഗന്്്ണങ്്ൾ്് നി
ർ്്യദ്്ശിച്്ിട്്്ണ്്്.

റൊവോണപപ്തിവോധം:ജനതാെർഫയ്്

മലബാർനിശ്്ലം
സവ്ന്്ംലേഖകർ
യൊഴിയക്്ട:്യെഗന്്്-സംസ്്ാനസർക്്ാറ്െ
ൾഗപ്ഖയ്ാപിച്്ജനതാെർഫയ്്മെബാറിൽപ്ർ
ണം.മെബാറികെമ്ഴ്വൻവയ്ാപാര-വയ്വസാ
േിെ, െെെയ്പ്ളങ്്ൾ പ്ർണ്്മായം് അെ
ഞ്്്െിെന്്്.നരര‑ഗര്ാമവയ്തയ്ാസമില്്ാകതജി
ല്്െളികെങ്്്ംബന്്ിക്്് ഗപ്തീതിോേിര്ന്്്.
എങ്്്ംജനങ്്ൾപ്റത്്ിറങ്്ാകതവീട്െളിൽ
ത്്കന്്െഴിഞ്്്ഈമഹാമാരികേപിെിച്്്കെ
ട്്്ന്്തിൽതങ്്ൾപ്ർണമാേിസഹെരിക്്്
കമന്്് ഗപ്ഖയ്ാപിച്്്. വാഹനങ്്ൾ ഒന്്്ം നിര
ത്്ിെിറക്്ാകതയം്ോഗത്െൾഒഴിവാക്്ിയം്
െച്്വെസ്്ാപനങ്്ൾഅെച്്ിട്്്ംഎല്്ാവിഭാരം

ജനങ്്ളം്ജനതാെർഫയ്്വിക്്്ഭാരമാേയപ്്
ൾഅത്പ്ത്േരിഗത്മാേി.
കപയഗ്ൊൾപമ്്്െൾഒന്്്ംതകന്്ത്റന്്്

ഗപ്വർത്്ിച്്ില്്.ആംബ്െൻസ്ഉൾപ്്കെഅവ
ശയ്സർവ്്ീസിന്ള്്വാഹനങ്്ൾക്്്ഇന്്നം
നൽൊൻപമ്്്െൾഗപ്യത്യെഗെ്മീെരണംഒര്
ക്്ി.പെകമഡിക്്ൽയറ്്്്റ്െളം്അവശയ്സർ
വീകസന്്നിെേിൽത്റന്്്ഗപ്വർത്്ികച്്ങ്്ി
ലം്അവികെകോന്്്ംആവശയ്ക്്ാർഎത്്ിേി
കല്്ന്്താണ് ോഥാർത്്്യം. ആയോരയ്വക്പ്്ി
നം്കൊെീസിനം്മാധയ്മഗപ്വർത്്െർക്്്ംമാ
ഗത്മാണ്െർഫയ്്വിൽഇളവ്അന്വദിച്്ിര്ന്്
ത.്

പാെക്്ാട:്കൊയോണയോരഗപ്തിയോധ
ഗപ്വർ്്ത്്നത്്ിക്്്ഭാരമാേിഒെവയക്്
ട്കറേിൽ്്യവയറ്്്്ഷൻ്്വ്ത്്ിോക്്ിജി
ല്്ാഅഗ്നിശമനയസനാംരങ്്ൾ്്.ജനത
െർ്്ഫയ്് ഗപ്ഖയ്ാപിച്്തിനാൽ്് കറേിൽ്്യവ
യറ്്്്ഷനിൽ്്ോഗത്ക്്ാർ്് ഉണ്്ാൊൻ്്ഇെ
േില്്ാത്്സാഹേരയ്ംെണക്്ികെട്ത്്ാ
ണ്ശ്േീെരണ ഗപ്വർ്്ത്്നംനെത്്ിേ
ത.്10 െിറ്്ർ്് യോഡിേം കഹയപ്്യല്്
കററ്്്400െിറ്്ർ്്കവള്്ത്്ിൽ്്െെർ്്ത്്ി
ആ്്്ി കവറസ് കോെയ്്ഷൻ്് തയ്്ാറാ
ക്്്െയം്ഇത്ഫറ്്്്്കറസ്യൊണ്്സ്ഫേ
ർ്്കെൻ്്ഡറിൽ്്നിറച്്്ഉേർ്്ന്്മർ്്ദത്്ിൽ്്
പപ്്്കേയത്ാണ്ശ്േീെരണഗപ്വർ്്ത്്
നംനെത്്ിേത.്കവറസ്പറ്്ിപിെിക്്ാ
നിെയ്ള്്പ്്ാറ്്്്ിക,്റ്്്്ീൽ്്,കമറ്്ൽ്്ത്െങ്്ി
േഗപ്തെങ്്ൾ്്,ഇരിപ്്ിെങ്്ൾ്്,ൌണ്്റ്െ
ൾ്്,പ്്ാറ്്്യോമിയെക്്്ള്്വഴിെൾ്്ത്െങ്്ി
േിെങ്്ളികല്്ല്്ാം മിഗശ്ിതം ഉപയോരിച്്്
കവറസ്വിമ്ക്്മാക്്ി.യറ്്്്ഷൻ്്മായന
ജറ്കെഗപ്യത്യെഅന്മതിയോകെജില്്ാ
അഗ്നിശമനയസനാജില്്ായമധാവിഅ
ര്ണ്്ഭാസ്െറിക്്്യനത്തവ്ത്്ിൽ്്രാവി

കെ8മ്തൽ്്10വകരോണ്ശ്േീെരണ
ഗപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്നെത്്ിേത.്സംസ്്ാന
ത്്്ആദയ്മാോണ്ഒര്കറേിൽ്്യവയറ്്്്ഷ

ൻ്്ഇത്്രത്്ിൽ്ആ്്്ികവറസ്മിഗശ്ി
തംഉപയോരിച്്്വ്ത്്ിോക്്്ന്്കതന്്്
അര്ണ്്ഭാസ്ക്്ർ്്പറയ്ന്്്.

റെയ്ല്്വേവറ്്്്ഷന്്വ്ത്്ിയാക്്ിപാലക്്ാറട്്അഗ്്ിശമനവേന

പാലകൃൃാ ട ൃറെ യൃൽൃൃവേ വറൃൃൃൃ ഷ നൃൃ  ജി ലൃൃാ അ ഗൃൃി ശ മ ന വസ നാം ഗ ങൃൃ ൾൃൃ വ ൃതൃൃി യാ കൃൃൃനൃൃൃ.

റകാവോണ വേെസ ് േയൃാപനം തെയനൃൃൃതിറൃൃൃ ഭാഗമായി നെനൃൃ ജനത കർൃൃഫയൃ ൃ ഏററൃടൃതൃൃൃ്
േളാവചൃരൃി കാവംൃപെൃറതൃ ൃ  േീടംൃ പരിസരവംൃ  ശചൃീകരികൃൃൃനൃൃ  ഭാരയൃ  എം.പി.
ഫാതൃൃിമകൃൃൃടൃൃിറകൃപൃൃൃം   മരതൃൃൃി വോ. റക.െി ജലീൽൃൃ

ക്റ്്്യാെി: കൊയോണ മരവിപ്്് െച്്വെ
സ്്ാപനങ്്കളസാരമാേിബാധിച്്്കൊ
ണ്്ിരിക്്്യ്പ്ൾ ക്റ്്്യാെിേിൽ നിന്്്ം
ആശവ്ാസെരമാേഒര്വാർത്്.കൊയോ
ണയ്കെപശ്്ാത്്െത്്ിൽവയ്ാപാരിെ
ൾഅന്ഭവിക്്്ന്്ഗപ്ോസത്്ിൽപങ്്്
യേർന്്ിരിക്്്െോണ്ക്റ്്്യാെിേികെ മ
ന്ഷയ്സയ്നഹിെളാേഒര്ക്ട്്ംകെട്്ിെഉ
െമെൾ .ക്റ്്്യാെിമര്യോങ്്രയോഡികെ
സിറ്്ികസ്്്ർകെട്്ിെഉെമെളാേയൊവി
ല്്ത്്്നൗഷാദ,്ൊരപ്്ാറകൊയത്,്മ്െി

േല്്്ർഅമ്്ദ്ഹാജി,പ്വത്്ിങ്്ൽബഷീ
ർഎന്്ിവരാണ്തങ്്ള്കെഉെമസ്്തേി
ല്ള്് 31ഓളംമ്റിെള്കെ മാർച്്് മാസ
കത്്വാെെെച്്വെക്്ാരിൽനിന്്്ംവാ
യങ്്ണ്്എന്്തീര്മാനംഎട്ത്്ിരിക്്്
ന്്ത.്
മാസത്്ിൽഏെയദശംഒന്്രെഷ്്യ്ത്
ളംര്പോണ്വാെെഇനത്്ിൽനിന്്്ം
ഇവികെകെട്്ിെഉെമെൾക്്്പിരിഞ്്്െി
ട്്്ന്്ത്.കൊത്ഗപ്വർത്്െനം്യൊണ
ഗര്സ്യനതാവ്മാേറിട്്:അധയ്ാപെന്മാ

േകെ.പി.അബ്്്ൾമജീദം്തക്്്ഉെമസ്്
തേില്ള്്കെട്്ിെമ്റിയ്കെവാെെഉയപ
ഷ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.നിരവധി െച്്വെസ്്ാപന
ങ്്ൾഗപ്വർത്്ിക്്്ന്്ക്റ്്്യാെിയമഖെേി
കെവിവിധഅങ്്ാെിെളികെകെട്്ിെഉെമ
െളം്ഗപ്യത്യെസാഹേരയ്ംെണക്്ികെ
ട്ത്്് കെട്്ിെ വാെെ ഉയപഷ്്ിക്്്കമന്്
ഗപ്തീഷ്്േിൊണ് െച്്വെക്്ാർ .അകത
സമേംക്റ്്്യാെിൌണികെമറ്്്കെട്്ിെഉെ
മെളം്വാെെഉയപഷ്്ിക്്ാനം്വാെെേി
ൽഇളവ്നൽൊനം്സന്്ദ്്രാേിട്്്ണ്്്

അടിയനുുിരആയോഗയു
യസവനവുമായിയേരാമപുുു
ലയണുുസ്കുുബു
യപരാഗപ്്്:കൊയോണകവറ
സ്ഗപ്തിയോധഗപ്വർ്്ത്്നങ്്
ള്കെപശ്്ാത്്െത്്ിൽ്്അെി
േന്്ിരആയോരയ്യ സവനവ്
മാേി യപരാഗപ്്് െേണ്്സ്ക്്
ബ.്ഗപ്തിയോധഗപ്വർ്്ത്്നങ്്
ള്കെഭാരമാേിജനങ്്ൾ്്വീട്
െളിൽ്്െഴിയേണ്്സാഹേരയ്
മ്ണ്്ാോൽ്്ആസമേത്്്ഏ
കതങ്്ിെംവിധത്്ില്ള്്യോര
െഷ്്ണങ്്ൾ്്അന്ഭവകപ്്ട്
െോകണങ്്ിൽ്്അവർ്്ക്്് സ
ഹാേെമാേിഒര്പറ്്ംയഡാക്്
ർ്്മാര്കെയസവനംെഭയ്മാക്്്
െോണ് യപരാഗപ്്് െേണ്്സ്
ക്്ബ.് അെിേന്്ിര സഹേരയ്
ത്്ിൽ്് അയോപ്്തി, യോമി
യേപ്്തി,ആയ്ർ്്യവദംയോക്്
ർ്്മാര്കെയസവനംകൊത്ജന
ങ്്ൾ്്ക്്് ഉപയോരകപ്്ട്ത്്ാ
വ്ന്്താണ.്മ്ന്്്മാസയത്്
ക്്് ഒര്ക്്ിേിരിക്്്ന്് ഈ 
സംവിധാനത്്ിൽ്്താകഴപറ
യ്ന്് ഡാക്്ർ്്മാര്കെ യസവ
നംെഭയ്മാണ.്യോ.കെ.ബാെ
ൻ്് അെിയോെി(9496284915),
യോ. കെ.വി. െര്ണാെര
ൻ്്(9946767404), യോ. കെ.
പി. യോമനാഥ
ൻ്്(9947798805), യോ. എം.
എം. സനൽ്്ക്മാർ്്
(9946986421).കൊയോണഗപ്
തിയോധ ഗപ്വർ്്ത്്നത്്ിക്്്
ഭാരമാേിെേണ്്സ്ക്്ബ്ആ
ഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ്്യപരാഗപ്്്സിവി
ൽ്് സ്യറ്്ഷൻ്് പരിസരത്്്
കെെഴ്ന്്തിന്ള്് സംവി
ധാനവം്ഒര്ക്്ി.
സിവിൽ്് സയ്റ്്ഷനിലം്സ

മീപത്്്തകന്്ഗപ്വർ്്ത്്ിക്്്
ന്്മ്യ്ന്ളംഎെിഎമ്്്െൾ്്,
ബാങ്്്, മറ്്്സ്്ാപനങ്്ൾ്്എ
ന്്ിവിെങ്്ളികെത്്്ന്് ന്റ്
െണക്്ിന് ആള്െൾ്്ക്്് ഗപ്
യോജനകപ്്ട്ന്്താണ് കെ
െഴ്െൽ്്യെഗന്്്ം.കെെഴ്െ
ൽ്്യെഗന്്്ംയപരാഗപ്്്െേണ്്സ്
ക്്ബ്ഗപ്സിഡ്്്്രവീഗന്്്ൻ്്യെ
യോത്്് ഉദഘ്ാെനം കേയത്.്
യോ് കെ.വി. െര്ണാെരൻ്്
അധയ്ഷ്്തവഹിച്്്.താല്ക്്്
ആശ്പഗത്ി കഹൽ്്ത്്് ഇ
ൻ്്സപ്ക്്ർ്്ഇ.എം.ശശീഗന്്്ക്
മാർ്്മ്ഖയ്ാതിഥിോേിര്ന്്്.

കെഎസആ്ർടിസി
ബസെുൾവിമുകുുമാകുുി
ക്റ്്്യാെി:കൊയോണഗപ്തിയോ
ധഗപ്വർത്്നങ്്ള്കെഭാരമാ
േി ഡികവഎഫ്ഐ ഗപ്വർ
ത്്െർകെ.സ.്ആർ.െി.സി.ബ
റ്്്്ാന്്്്ംബസ്െളം്അണ്വി
മ്ക്്മാക്്ി.ഡികവഎഫഐ്
ക്ന്്്മ്്ൽയല്്ക്്്െമ്്ിറ്്ിയ്
കെയം്എസഎ്ഫ്ഐ.െമ്്ിറ്്ി
യ്കെയം് സംയ്ക്്ാഭിമ്ഖയ്
ത്്ിൊണ് കോട്്ിൽപാെത്്്
ഗപ്തിയോധ യോധവതക്്്ര
ണംനെത്്ിേത.്ഡി.കവ.എ
ഫ.്ഐ.സംസ്്ാന യോ: കസ
ഗെ്ട്്റിപി.സി.കഷജ്ഉദഘ്ാെ
നംകേയത്.്എം.കെ.നിയെഷ്
അധയ്ഷ്്നാേി.എസ.്എഫ.്
ഐ.ജില്്ാ ഗപ്സിഡ്്്് ആർ.
സിദ്്ാർത്്്,മയഹഷ്െരിങ്്ാട,്
കെ.സി.ആദർശ,്സിബിൻ,അ
ര്ണപകങ്്ട്ത്്്

ചൊബോണ, ചകട്്ിടഉടമകൾവാടകഉബപക്്ിച്്ത്
വയ്ാപാരികൾക്്്ആശവ്ാസമായി

ഉയള്്്യരി:യഗ്ബക്്്ദകേേിൻെയ്ാംപേിക്്്ഭാര
മാേിപായോറഹേർകസക്്്്്റിസക്്ളികെ
സ്്്്്ഡ്്്്കപാെീസ്യെഡറ്്്െൾസക്്ളികെക്
ട്്ിെൾക്്്ംഅധയ്ാപെർക്്്മാേികെെഴ്െ
ൽസംവിധാനകൊര്ക്്ി.8,9ക്്ാസികെക്ട്്ിെ
ള്കെപരീഷ്്നെക്്്ന്്ദിവസമാണ്യെഡറ്്്െ
ൾഇത്സംഘെിപ്്ിച്്ത.്അയ്ത്ളികപാെീസ്
യറ്്്്ഷൻ എ.എസ.്ഐ. െി.രാംദാസ് ഗപ്ധാനാ

ധയ്ാപെൻകെ.കെ.സയത്യഗന്്്ന്അണ്നാശിനി
ൊേനിനൽെിക്ക്ണ്്്ഉദഘ്ാെനംകേയത്.്
ത്െർന്്്സക്്ളിൽഅണ്നാശിനിയം്കവള്്
ത്്ിക്്്സൗെരയ്വം്സക്്ളിൽസ്്ാപിച്്്.ഇ
യോകൊപ്്ം സമ്ഹ യോധവൽക്്രണം െ
ഷ്്്യംകവച്്്കൊയോണഗപ്തിയോധമാർരങ്്കള
പ്്റ്്ിയെഡറ്്്െൾഒര്യോെയ്്കമ്്്റിതയ്്ാറാ
ക്്്െയം്കേയത്.്

സംയുകുുയോഗം
ഉള്്ിയേരി:കൊയോണജാഗര്
തയ്കെഭാരമാേിഉള്്ിയേരി
ഗര്ാമപഞ്്ാേത്്ികെ യഷ്്ഗത്
മഹല്്്വയ്ാപാരി ഗപ്തിനിധിെ
ള്കെ സംയ്ക്്യോരം യേർ
ന്്്. ഗര്ാമപഞ്്ാേത്്് ഗപ്സി
ഡണ്്് ഷാജ് കേറ്ക്്ാവിൽ
അധയ്ഷ്്ത വഹിച്്്.യഷ്്ഗത്
ങ്്ളികെ ഗപ്ാർത്്നസന്്ർശ
നങ്്ൾഒഴിവാക്്ിനിതയ്പ്ജ
മാഗത്മാക്്ിപരിമിതകപ്്ട്ത്്ാ
നം്പള്്ിെളിൽസംഘെിതന
മസെ്ാരങ്്ൾഒഴിവാക്്ാനം്
മരണാനന്്ര േെങ്്്െളിൽ
അട്ത്്ബന്്്ക്്കളമാഗത്ം
ഉൾകപ്്ട്ത്്ി പരിമിതകപ്്ട്
ത്്ാനം്ധാരണോേി.വയ്ാപാ
രസ്്ാപനങ്്ളിയെക്്്ആെർ
ഷിക്്്ന്് രീതിേില്ള്്ഓഫ
റ്െൾനൽക്ന്്ത്താൽക്്ാ
െിെമാേിനിർത്്ികവക്്ാനം്
ക്ട്തൽ ആള്െൾ വരാൻ
സാധയ്തയ്ള്് െെെളിൽ
സ്്ാപനങ്്ളിൽസാനികറ്്സ
ർ,കെ െഴ്ൊന്ള്്സംവി
ധാനംഏർകപ്്ട്ത്്ാനം്31വ
കരബാർബർയോപ്്്െൾബയ്്
ട്്ിപാർെറ്െൾജിംയനഷയ്ംകെ
ർഫഅ്െച്്ിൊനം്തീര്മാനമാ
േി.ജ്നിേർകഹൽത്്്ഇൻ
സക്പക്്ർ ബാെക്ഷണ്ൻ മ
ധ്സ്ദനൻ ,സിഎംസയ്ത്
ഷ,്മജീദ്ഹാജി,ഗശ്ീധരൻപാെ
ോട്രയമശ്നമ്്്തിരിഎന്്ി
വർസംസാരിച്്്.

ബര്േക്്്ദചെയിൻകയ്ാംപയിൻ
ക്ട്്ിചപ്ാ്ലീസ്കാർക്ട്്്കാർക്്ിടയിബലക്്്

തശൃർൃ റെയൽൃവേ വറൃൃൃൃഷനിൽ റരൃെയിനിൽ േനൃൃിെങൃൃിയ ആളകൃൾ  ഭകൃൃണസാധനങൃൃൾ
ോങൃൃികൃൃൃനൃൃൃ 
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